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 تقديم عن مصنفات 
 الفقه السياسي القديمة

 

 السيايس مصنفات كثرية وقد تنوعت أساليبها فقهنفت يف الُص
 .ومقاصدها 

ر لإلمامة ويرسم هلا طريق قيامها واستمرارها ِّنظُفمنها الذي ي
 ومنها الذي يورد املواعظ والنصائح للخلفاء، حقوقها ويبني واجباهتا و

ومنها الذي يبني مكانة اخلالفة ، وحيثهم عىل العدل والعناية بالرعية 
 .وطريقة التعامل معها وكيفية املحافظة عىل أهبتها وهيبتها 

 .وهكذا عرشات املصنفات ال تكاد خترج عن هذه املقاصد 
عصور التي كتبت فيها وإذا وقد كانت هذه املصنفات متأثرة بال

كانت السياسة من األمور املتأثرة بالزمن فإن زمن اليوم مل يمر عىل 
 األمة زمن مثله وهذا يتطلب إعداد فقه جديد عىل ضوء الكتاب والسنة

 ة العدل مقاصد الرشيعة من إقامقيقوما جد من عادات حتى يمكن حت
 .ودرء الفتنة وإشاعة األمن واالستقرار 

 تأثر الكتب القديمة بظروفها وعدم إمكانية حتقيقهاملطالب ولبيان
 تلك  عليهانعرض مجلة من القضايا التي اشتملت ـاألمة اليوم 

 )) األحكام السلطانية ((وهو كتاب من خالل أقدم تلك الكتاب  الكتب
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وهو من علامء ) ٤٥٠: ت ( أليب احلسن عيل بن حممد املاوردي
املطبوع يف أكثر من يف الفقه  )) احلاوي الكبري ((الشافعية الكبار وكتابه 

 .ًعرشين جزءا يعترب من املراجع املعتمدة يف املذهب الشافعي 
تسهيل النظر  ((: ثم إن له كتابني آخرين يف املجال السيايس مها 

 ))  درر السلوك يف سياسة امللوك((و  ))وتعجيل الظفر يف أخالق امللك 
ولكن هذه الكتب  .ن املؤسسني هلذا الفقه وهلذا فإن املاوردي يعترب م

 أو يف احلفاظ يرجع إليه يف بناء دولةً اليوم أن تكون دستورا تكفيال 
 :ما ييل وذلك لعدة أسباب من أمهها  عليها

 .كتبت يف ظروف ختتلف عن ظروفنا اليوم  أهنا  :األول
 عىلقياس ّري مسلمة بعضها ـغيف التنظري  قياسات ها اعتامد :الثاين

وبعضها ال تصلح أن تكون دليال ، امل هلا خصوصيتها اخلاصة هبا ـأع
 . حتى يقاس عليه ًأصال

َ تورد النظرية وال تبني كيفية تطبيقها  :ًثالثا ُ. 
 . تورد افرتاضات مل تتحقق عىل مدار التاريخ  :ًرابعا

ولذلك فإن احلاجة تطلب إعادة النظر يف هذا الفقه لتأصيل فقه 
 وحيقق  حاجات الناس اليوم ويراعي مستجداتهيستوعبسيايس 

  .االستقرار ويسد منافذ الفتنوللمجتمع األمن 
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تتضح من خالل عرض  وأما بيان أوجه النقص املذكورة فلعلها

  املصنفاتي ظهرت فيها أوجه النقص يف تلكمجلة من املسائل الت

 تاب أيب احلسنـالل كـمن خ نعرض تلك املسائلـ، وس ورةـاملذك

  .)) األحكام السلطانية (( :اوردي امل

وسيكون منهج العرض أن نورد املسائل التي أوردها يف كتابه 

 .ثم ننظر فيها بعد ذلك املذكور 

ن هذا الفن هو من الفنون التي تتأثر بتغري أولكن يف احلقيقة 

 ، وحماكمة الزمن املايض عىل ضوء املستجدات اجلديدة الزمان واملكان

ولكننا هنا ال هندف إىل ، ذ لكل زمان ظروفه ونظراته إ،  ًليس عدال

حماكمة املايض وإنام نريد أن نبني أن ما كتب يف الزمن املايض إنام كتب 

،  يصلح لالستئناس بهبعضه وإن كان ،  املمكن املتاحلزمنه ويف حدود 

ًولكن ال يصلح أن يكون منهجا ثابتا لكل العصور  وذلك لتأثر ، ً

  .- تقدم كام -ذا اجلانب بظروف الزمان واملكان االجتهادات يف ه

وأبو احلسن املاوردي من كبار العلامء وال ينقص من مكانته أن 

هو التنبيه إىل جتدد هذا الفقه األسايس تعرض آراؤه للنقد إذ اهلدف 

 .ال إىل نقد مؤلفه 
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ً، ويكفيه رشفا  فرحم اهللا املاوردي ورفع درجاته يف جنات النعيم

 .ًهو املؤسس هلذا الفقه وفاحتا لباب التصنيف فيه أنه كان 

 التوفيق والسداد وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله  اهللانسأل 

 .وصحبه وسلم 
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 المطلب األول
 نقد مصنفات الفقه السياسي القديمة 

 للماوردي أنموذجا )) األحكام السلطانية(( 
 مختارة والتعقيب عليهاالمسائل ال
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 : التعريف  :املسألة األوىل
خلالفة النبوة يف حراسة  موضوعة(  :بأهنا عرف املاوردي اإلمامة 

م هبا يف األمة واجب باإلمجاع ووعقدها ملن يق، الدين وسياسة الدنيا 
 .)١() مصوإن شذ عنهم األ

احدة هذا التعريف يشتمل عىل أربع مجل حيسن أن نقف مع كل و
 . منها وقفات رسيعة

 ]  ٌةَوعُضْوَم : ُةَامَمِاإل [ : اجلملة األوىل قوله
ابتدأ املاوردي رمحه اهللا بذكر املقصد من وضع اإلمامة وهذا ال 

ن التعريف هو رشح للكلمة التي يريد التعريف هبا ا ألًيسمى تعريف
ابتدأ وإنام ذلك ا وهو مل يفعل ا أو اصطالحيا لغويًرشحكان سواء 

 .بذكر القصد من وضعها 

ثم إنه مل يسبق ذكر من وضعها حتى يبني املقصد من الوضع إذ 
 ...وقد وضعت لكذا :  ثم يقول ًاملفرتض أن خيربنا عن واضعها أوال

 . فهذان قصوران يف التعريف 
 :أما واضعها فهناك ثالثة احتامالت 

                                                        
  ) . ١٥(نية والواليات الدينية األحكام السلطا) 1(
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 .  اهللاها إىل ُ وضعَسندُإما أن ي  :االحتامل األول
 . ها إىل رسول اهللا ُ وضعَسندُوإما أن ي  :االحتامل الثاين

 .ها إىل الناس ُ وضعَسندُيوإما أن   :االحتامل الثالث
 :وفيام ييل بيان لتلك االحتامالت 

 قيل ليس هناك دليل عىل أن  اهللاسند إىل ُفإن أ  :االحتامل األول
 .  هو الذي وضعها ال يف القرآن وال يف السنة اهللا

ولكن ليس ، َّنعم وردت هناك أحكام تتعلق بمن يوىل أمر األمة 
 . فيها ذكر لإلمامة وأهنا وضعي إهلي

 .  اهللاإذن ليس الواضع هو 
 فهو كذلك مل يرد وإن أسند وضعها إىل النبي    :االحتامل الثاين

ا ً أحدومل ينصب هو ، عنه أي حديث يوجب عىل الناس اإلمامة 
ا ً هو أول من ينصب إمامو الذي وضعها لكان ولو كان ه، بعده 
 .بعده 

ولكنه مل ، نعم قد أعد قادة وقرهبم إليه عىل اختالف درجاهتم 
ومل يوجب عىل الناس تنصيب أحد عنه يف ، يرشع اإلمامة بعده 

 . رياسة املجتمع
  أو من الفة بأمر منه ـاىل أن تكون اخلـولو أراد اهللا سبحانه وتع
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وهبا وأن ينصب ـ أن يبني وجر نبيه ـ أوأما سبحانه ألمر هبنبيه 
 . ا بعدهًشخص

 فدل عىل أن اإلمامة ولكنه سبحانه مل يفعل وال فعل رسوله 
  .  وال من وضع رسوله  اهللاليست من وضع 

وإما أن يسند وضعها إىل الناس وهذا خطري  إذ    :االحتامل الثالث
) ضعوا اإلمامة خلالفة النبوة و (لو نسب إىل البرش وأهنم هم الذين 

 إن اجلملة الثانيةسيأيت بيانه يف  كام -لكان فيه جتن عىل مقام النبوة 
 .- شاء اهللا تعاىل

  .]اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة [  : قال املاوردي : اجلملة الثانية
والنبوة من وضع ]  خالفة النبوة[ هذه دعوى أن اإلمامة غرضها 

  . نفسهوضع أحد من البرش وال رسول اهللا  فليست من  اهللا
 ! ؟ يملك أن يضع وظيفة تنوب عن النبيفمن هذا الذي 

فيزيد هو أنموذج لكثري ] يزيد يف اخلالفة [ ابنهمعاوية فعندما أقام 
 !!  ؟؟والة بعده  فهل يمكن أن نعتقد أن يزيد خيلف النبي ـمن ال

 . إن هذا قول خطري
ا يف مقعد ً أحدَدِعْقُحد من البرش أن يوالصواب أنه ال يملك أ

 .  يف رياسة أمته رسول اهللا النيابة عن
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 عتقد أن األمة بكاملها تنوب عن نبيها نوأما حفظ الدين  فإننا 
وجيب عليها أن تنصب هي من تثق ، يف حفظ الدين وسياسة الدنيا 

 .لينوب عنها بمساعدهتا هي عىل حتقيق هذا املقصد النبيل ؛ به 
 @ ?   < = > ; :   :ال تعاىلق
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 ا مقام النبي ً أليس الصحابة أقاموا شخص :وقد يقول قائل
 !! ؟؟ رسول اهللا ))خليفة  ((: وسموه 

 ينوب )) يفةخل (( نصبوا خليفة يف رياسة الدولة وسموه  :فنقول
 بعدجاء تنصيبه ، عنهم يف حفظ الدين وسياسة الدنيا بمساعدهتم 

 . ال أنه خيلف النبي يف وظيفته وبينهام فرق موت النبي 
خالفة أيب بكر ويثبتون  : (قال اإلسامعييل عن عقيدة أئمة احلديث 

 رسول اهللا بعد   ،فذكر أهنم يثبتون )  الصحابة إياه باختيار
 .)١())  لرسول اهللا ((، ومل يقل   ))رسول اهللا  بعد (( بكر خالفة أيب

   .ا عن النبي ًفهو نائب عن األمة اخلالفة وليس نائب
 منصب مقدس حيمي صاحبه من االعرتاض إذ خالفة النبي 

والنقد واخللع وهذا ما ظنه كثري من الفقهاء حتى لو فسق وارتكب 
ولعله يأيت ، قداسة مكانة اإلمام ذلك إال للتوهم ب وما، كل املوبقات 

 .لذلك إن شاء اهللا تعاىل يف املسألة الثانية مزيد بيان 
 .مل يرتض كثري ممن ألف يف اإلمامة هذا التعريف و

األحكام  من صنف يف - إن مل يكن مجيع -غالبية  أمهلفقد 
ر ـ واكتفى بذك)) خالفة النبوة (( : هذه اجلملة السلطانية بعد املاوردي

                                                        
   .)٧١ (لإلسامعييلاعتقاد أئمة احلديث ) 1(
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 ت [ اجلويني: ياسة دينية ودنيوية ومن أولئك املصنفني  ر اإلمامةأن
 ))  سنة٢٨ ((  الذي عارص املاوردي وتويف بعده بقرابة]  هـ٤٧٨ :

 وكالمها شافعيان وبينهام عالقة ))  هـ٤٥٠ (( فإن املاوردي تويف سنة
فعرفها ومع ذلك مل يرتض تعريف املاوردي لإلمامة ، فقهية مذهبية 

،  ، تتعلق باخلاصة والعامة ، وزعامة عامة اإلمامة رياسة تامة  (:بقوله 
،  ، ورعاية الرعية  مهمتها حفظ احلوزة ،يف مهامت الدين والدنيا

 نتصاف، واال ، وكف اخليف واحليف وإقامة الدعوة باحلجة والسيف
، وإيفاؤها  ، واستيفاء احلقوق من املمتنعني للمظلومني من الظاملني

 . ) ١() قنيعىل املستح
ال بد للمسلمني من إمام ) : (  هـ٥٩٣:  ت (  :قال الغزنويو

 يقوم بمصاحلهم من تنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وجتهيز جيوشهم
نه لو مل يكن هلم إمام فإنه وأخذ صدقاهتم ورصفها إىل مستحقيهم أل

 .) ٢()يؤدي إىل إظهار الفساد يف األرض 
راسة حلوجيب نصب إمام  (  :) هـ ٧٣٣: ت (  وقال ابن مجاعة

، وإنصاف  ، وكف أيدي املعتدين ، وسياسة أمور املسلمني الدين

                                                        
 ) .١/٢٢ (والواليات الدينيةاألحكام السلطانية ) 1(
   .)٢٧٢ ( للغزنويكتاب أصول الدين) 2(
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، ويضعها مجعا  ، ويأخذ احلقوق من مواقعها املظلومني من الظاملني
، وقطع  ، فإن بذلك صالح البالد وأمن العباد ورصفا يف مواضعها

 ، يقوم بسياستهمن اخللق ال تصلح أحواهلم إال بسلطان ، أل مواد الفساد
 .) ١()ويتجرد حلراستهم 

  .)) خلالفة النبوة ((فجميع هذه التعريفات كام نرى مل تذكر مجلة 
 . فدعوى أن اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة إذن غري دقيقة

والصحيح أن اإلمامة والية برشية تنصب األمة فيها من توافرت 
لريأسهم ؛  كل عرص فيه صفات اإلمامة بحسب إمكاناهتا املتيرسة يف

 َّفإن وىف بحقها، وجيمع شملهم ليتمكنوا من إقامة الدين وإصالح الدنيا 
فإن رجع إىل ، وإن أساء وجبت نصيحته ، وجبت نرصته ومؤازرته 

 اًاحلق وإال سقط حقه ووجب خلعه إن قدرت عليه وإال صربت اضطرار
 .ريه  حتى يتيرس هلا تغيا واستمرت يف نصحه وتذكريهًال اختيار

كام  ف كان بوابة إىل الغلو يف األئمةولعل هذا اخلطأ يف التعري
 . اجلملة الثالثةيف بيانه بمشيئة اهللا تعاىل  سيأيت

  .) يف حراسة الدين وسياسة الدنيا( :  قوله : اجلملة الثالثة
 :   نعم هذا صحيح هذا هو املقصد من اإلمامة وهو أمران

                                                        
   .)٤٨ ( البن مجاعةحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم) 1(
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١٩

،   وبينهغه لنا رسول اهللا َّن قائم بلفالدي)  حراسة الدين ( :األول 

وبقي بعد ذلك دور األمة حلراسته ،  حتى كمل الدين ومل يمت 

 . واملحافظة عليه وتبليغه للناس

  . )وسياسة الدنيا  (: الثاين

فاألمة بكاملها تتحمل مسئولية حراسة الدين وسياسة الدنيا لكن 

ال يتم ذلك إال ال يتم ذلك إال من خالل االجتامع والتعاون و

 .بتنصيب شخص جيتمعون عليه 

  .) وعقدها ملن يقوم هبا(  :قوله :  اجلملة الرابعة

أهل  : ( ولكنه سيذكرهم فيام بعد وهم مل يذكر هنا من الذي يعقد 

   : لـ يذكر كام سيأيت من هو الذي يعقدولكن كذلك مل)  العقد واحلل

 نائبني عن األمة يف عقد واا خيوهلم أن يكونًعقد) أهل العقد واحلل ( 

  .اإلمامة

حتتاج إىل  عقد بني املرشح )  اإلمامة(  :لكن هذه الفقرة تبني أن 

 .لإلمامة واألمة ال أنه هو الذي يتوالها بنفسه وهذا صحيح 

 . هذا هو تعريف اإلمامة عند املارودي
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 . ِّدعوى تفويض األمور إىل األئمة املتأمرين علينا:  املسألة الثانية
الرشع بتفويض األمور إىل وليه يف ولكن جاء   (: قال املارودي

  : Ç È É Ê Ë Ì Í   Î اهللا، قال  الدين
ÏÐ   ] ٥٩:  النساء[  

 .) ، وهم األئمة املتأمرون علينا ففرض علينا طاعة أويل األمر فينا
يف احلقيقة هناك حلقة ساقطة من قضية اإلمامة يف غالبية الكتب 

 وهي حلقة قد دل عليها الشارع،  اإلمامة  إن مل يكن يف اجلميع املصنفة يف
ا من املصنفني يف اإلمامة يضطربون يف ًوأكدها الصحابة مما جعل كثري

 من هو صاحب احلق الذي: ( وتلك احللقة هي ، حديثهم عن اإلمامة 
  .) ؟ أو خيتار  أهل العقد واحلل ؟ يويل الوالة يف هذه األمة

جاء الرشع بتفويض األمور إىل وليه يف (  :  يقولفاملارودي هنا
  .) الدين

 ))  اهللا ويل (( ودعوى تفويض األمور إىل شخص من األمة هو 
 أي واله هو دعوى عارية عن الدليل فليس هناك شخص فوض الشارع

 وال تنسب والية أحد عىل األمة إىل،  إليه أمور األمة بعد رسول اهللا 
ية كنسبة والية غريها من حكام العامل اليهودي  إال نسبة قدر اهللا

 .اهللا ال أنه رشع اهللا والنرصاين والبوذي وغريهم بمعنى أن ذلك قدر 
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فهي صاحبة احلق تويل ، وأما أمور األمة فإهنا مفوضة إىل األمة 
 كام  القرآن والسنة وفهم الصحابة داللةمن تشاء وتعزل من تشاء ب

 . تقدم يف مبحث التأصيل
 أن أمرهم الذي هيمهم  فذكر  n o p    :ل تعاىلقا
ا تتشاور فيه ًبل إليها مجيع، ا إىل أحد من األمة ًا ليس مفوضًمجيع

 . التي تشملها الشورى واإلمامة يف قمة أمورهم
ِ حيَال (( :  هلوقتقدم و  َِّال إِضَْر األَنِ مٍةَالَِفون بُونُكَ يٍةَثَالَِث لُّلَ

ُأمر  .)١( )) ْمُهُدَحَ أْمِهْيَلَ عواَّ
ام ـامعة وإنـ ومل يقل إن أحدهم يقفز عىل اإلمارة ويتوىل أمر اجل

فهذا أمرهم ومل يفوض  ، رون َّأي هم الذين يؤم)  َّأمروا: ( قال 
 . َّسبحانه إىل أحد منهم أن يتأمر

لو قد مات عمر لقد  ((  :ا قالً ملا بلغه أن شخصوقال عمر 
، فغضب  هللا ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمتفوا  ())ا ًنبايعت فال

 فمحذرهم،  إين إن شاء اهللا لقائم العشية يف الناس:  ، ثم قال عمر
 .) ٢( )الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهمهؤالء 

                                                        
  .حث األول سبق خترجيه أول املطلب الثاين من الب) 1(
يف احلدود ، باب رجم احلبىل يف الزنا إذا أحضنت ، ) ٦٨٣٠ ( رقمرواه البخاري) 2(

  .يف احلدود ، باب رجم الثيب يف الزنا ) ١٦٩١(ومسلم رقم 



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

٢٢
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وليس لشخص واحد أن ،  يبني أن اإلمامة حق لألمة فعمر 

 كالم وهو، فمن فعل فقد غصبهم حقهم ، خيتار دون مشورة منهم 

 ويؤكد أن من فعل دون مشورة فقد غصب أمر .يف غاية الوضوح 

ال ،  من تشاء رِّؤمُتهنا هي التي أي أنه ظامل متعد عىل حقها أل، األمة 

 هو َّأو يتأمر،  أحد دون مشورهتا بتأمري عليها فينفرد َّيتأمرا ًأن أحد

 . دون مشورهتا

وهم األئمة  فينا فرض علينا طاعة أويل األمر (  اهللافدعوى أن 

فمن ، دعوى عارية عن الدليل بل مصادمة للدليل  ) ِّاملتأمرون علينا

ًتأمر دون مشورة املسلمني فهو مغتصب جيب قتله ال أنه يصبح أمري ا َّ

 !! عىل األمة باستيالئه عىل اإلمامة بتأمري نفسه هو

،  فمن بايع رجال عىل غري مشورة من املسلمني  (:  قال عمر

وقد تقدم مزيد بيان . )١( )، تغرة أن يقتال تابع هو وال الذي بايعهفال ي

 .هلذه القضية 

 وإنام ، وأما اآلية فليس فيها تفويض أمور الدين إىل أحد من األمة 

                                                        
   ) .٦٨٣٠(صحيح البخاري رقم ) 1(
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 ولتهم األمة )١(وأولوا األمر هم الذين)  أويل األمر( فيها األمر بطاعة 
 . عليها) َّتأمروا  ( رياستها وليس الذين

 !؟ حلقيقة ال ندري من أين جاء هذا الفهم لقضية اإلمامةويف ا
 أن هؤالء املصنفني قد اعتمدوا الواقع الذي ابتليت به األمة يبدو

ًوهو ليس مرشوعا بل يصادم املرشوع كام تقدم بيان عىل أنه مرشوع 
 .ذلك يف املبحث األول 

  اهللاا من ًعل اإلمام منصوبُوقد تطورت الدعوى إىل أن ج
ني أم وال أدري هل هذا التنصيب خاص باملسلم،  من الناس وليس

فيشمل زعامء مجيع العامل أم أن أولئك ،  أنه عام لكل حاكم كام تقدم
 !!هلم رب آخر ينصبهم ؟؟

أما : ( صاحب التعريف السابق )  هـ٤٥٠:  ت  (قال املاوردي
ِبعد فإن اهللا سبحانه ببليغ حكمته وعدل قضائه جعل ال ِ َ َ ََ ُ َ َْ ُ نَّاس أصنافا ِ

ًخمتلفني وأطوار َ ْ ا متباينني ليكونوا باالختالف مؤتلفني وبالتباين ُ
َواختص منْهم راعيا أوجب عليه حراسة رعيته ، متفقني  َِ ِْ َُ َوأوجب ، َ

َدق طاعته ـّعىل الرعية ص َوجعله الوسيط بينه وبني ع، َ َ َ َ َِ َباده ومل جيعل ـْ َْ َ 
                                                        

مة  الذين اكتسبوا هذا احلق بتأمريه هلم ثم يقاس عليهم من أمرته األهم أمراء النبي ) 1(
  .  وسيأيت بيان ذلك يف املطلب الثاين إن شاء اهللا تعاىل بعد موت النبي 
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٢٤

ُبينه وبينهم أحدا سواه  َ َفكان، َْ ُ ملك امللوك هباء الدولةََ ّ ممن خصه ) ١(ُ َّ ِ

َاهللا باسرتعاء خلقه واستودعه حفاظ حقه وجعلنا أهل طاعته 
نتمسك بعصم املواالة ونمت بإخالص املصافاة وأخلص الرعية من 

 .)٢() كان حلق الرعية مذكرا وبحق سلطانه معرتفا
ا تأملت ومل ) (هـ ٤٤٨:  املتوىف (:  وقال هالل بن املحسن احلراين

أهل الزمان ممن رمقته العيون بنواظرها وعلقته الظنون بخواطرها 
ووجدت سيدنا ، وقدمته املآثر بتكاثرها وميزته املفاخر بتكاملها 

 نا اإلمام القائم بأمر اهللا ال زال جده صاعدا وسعده طالعا وعزهوموال
عظم وخليفة اهللا املاإلمام املقدم غري مدافع ، راهنا وسلطانه قاهرا 

ا فأدركه وجرى ًا فملكه ورمى غرضًوأجل من رام أمد،  غري منازع
وصار بذلك أوىل ، لبلوغ غاية فحازها وسعى إلحراز هناية فجازها 

                                                        
هباء الدولة  ( : عاش املاوردي يف عرص الدولة البوهيية وهباء الدولة الذي يذكره لعله )1(

هباء الدولة ويل ... أمحد بن فناخرسو السلطان هباء الدولة  ) هـ٤٠٣: ت  ( بن بويها
 ًو الذي خلع الطائع هللا وقطع أذنه وفعل به ما فعل وكان ظلوماالسلطنة ببغداد وه

 للدماء هيرب خواصه منه ومجع من املال ما مل جيمعه غريه وصادر الناس ً سفاكاًغشوما
  )وكان يبخل بالدرهم وينظر فيه ويستكثره ومل يكن يف بني بويه أظلم منه وال أقبح سرية

 ) ٧/١٩٠ ( بالوفيات الوايف
  .!!تى لو كان غري هذا فهو مديح غري الئق سببه التصور اخلاطئ يف اخللفاء وح        

   .)٥٥( للاموردي درر السلوك يف سياسة امللوك ) 2(
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 وأثنى، من نصت عليه الرجال بالتفضيل ونصت إليه الرحال بالتأميل 
وقرظه املقرظون فقرصوا عن ، عليه املثنون فعجزوا عن حتديد صفته 

وما كان اهللا ليجعل رساالته إال بحيث هو أعرف ته حتصيل حقيق
ويؤتى خالفته إال ، ويويل نعمته إال من كان هبا أهنض وأقوم ، وأعلم 

ويعطى كرامته إال من كان هبا أحرى ، من كان عليها أقوى وأقدر 
ليعلم أن أفعاله تبارك اسمه واقعة عىل العدل والصحة ، وأجدر 

 .)١() وجارية عىل احلكمة واملصلحة
وملا دخل ابن السامك عىل  ) : (هـ٥٢٠:  ت  (وقال الطرطويش

إن اهللا مل يرض خلالفته يا أمري املؤمنني :  فقال.  عظني:  هارون قال له
 ، فإنك ، فال ترض من نفسك إال ما ريض به عنك يف عباده غريك

 .)٢()  وأوىل الناس بذلكابن عم رسول اهللا 
:  وبعد : (يف مقدمة تفسريه ) هـ٨١٧:  ت  (وقال الفريوز أبادي

،  تمرت بتأليفه األوامر الرشيفةئ، ا ، ومصنف حفيل فهذا كتاب جليل
 العالية املولية اإلمامية السلطانية العالمية اهلاممية الصمصامية األعدلية

 ،  ا والدينـ، ممهد الدني ية األرشفيةـية السعيدية األجلية امللكـاألفضل

                                                        
  ) .٤املقدمة ( هلالل بن املحسن احلراين رسوم دار اخلالفة ) 1(
  ) .٢٩( للطرطويش رساج امللوك) 2(
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 .)١() ... أبو العباس ، ني العاملخليفة اهللا يف

:  ت  (وقال شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيني األلويس

،  وقد ترشف الذهن املشتت بتأليفه : ( يف مقدمة تفسريه )  هـ١٢٧٠

خليفة ، زمن خالفة  وأحكمت غرف مغاين املعاين بمحكم ترصيفه

ام القواعد  جمدد نظوظله املبسوط عىل خليقته يف العامل ، اهللا األعظم

، وحمدد جهات العدالة اإلسالمية سورة احلمد الذي أظهره  املحمدية

 .) ٢()الرمحن يف صورة امللك لكرس سورة الكافرين 

وأحق الناس وأوالهم بأمل ما  ) (هـ٤٢٨:  ت ( وقال ابن سيناء

جيري عليه تدبري العامل من احلكمة وحسن واتقان السياسة وأحكام 

 ذين جعل اهللا تعاىل ذكره بأيدهيم أزمة العباد وملكهمامللوك ال: التدبري 

 .) ٣() تدبري البالد واسرتعاهم أمر الربية وفوض إليهم سياسة الرعية

هذا الغلو املذموم يف الوالة هو الذي جرأهم عىل انتقاص الرشيعة 

 .وإيذاء كل من يرفع صوت النكري عليهم ، هنامك يف حمرماهتا واال

 وم ـوليس عم)  هـ١٣٧٥:  ت  (وهاب خالفستاذ عبد القال األ
                                                        

   .)١/٣٤( يز للفريوز أبادي يف لطائف الكتاب العزالتمييز ذوي بصائر ) 1(
   . )١/٥( لأللويس روح املعاين ) 2(
   .)٨٣(السياسة البن سيناء ) 3(
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، والية اخلليفة وشموهلا للشئون الدينية بجاعل اخلليفة ذا صلة إهلية 
، وما هو إال فرد من املسلمني وثقوا  ا سلطانه من قوة غيبيةأو مستمد

بكفايته حلراسة الدين وسياسة الدنيا فبايعوه عىل أن يقوم برعاية 
، وسلطانه مكتسب من  لسمع والطاعة، وله عليهم حق ا مصاحلهم

 . بيعتهم له وثقتهم به
هلية التي ألصقها بالرياسة العليا يف أن الصفة اإلومن هذا يتبني 

 ًاحلكومة اإلسالمية بعض اجلهال من عباد السلطة تفخيام لشأن اخللفاء
 .) ١( )ًوتقديسا هلم ليست من أصل الدين يف يشء

انة اإلمامة إىل استبداد الوالة وقد أدى هذا الفهم اخلاطئ عن مك
 .واعتقاد فضلهم عىل األمة واستحقاقهم الشخيص والعائيل للوالية 

 وهو يلوم العلامء يف عدم )هـ ١٣٥٤: ت  ( قال حممد رشيد رضا
غفل املسلمون عن هذا فرتكوا اخلالفة  : (عنايتهم بشئون اإلمامة 

 الذين كانوا ألهل العصبية يترصفون فيها ترصف امللوك الوارثني
 لذواهتم ولبيوهتم وأوجب يزعمون أن اهللا فضلهم عىل سائر البرش

 .) ٢()طاعتهم واخلضوع هلم يف كل يشء 

                                                        
   .)٦٦ ( لعبد الوهاب خالفالسياسة الرشعية يف الشئون الدستورية) 1(
  ) .١٤٩(اخلالفة ملحمد رشيد رضا ) 2(
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واألدهى من ذلك أن بعض اخللفاء كانت حتية زواره له السجود 
 وهذا من أشنع األعامل التي تسبب فيها ))تقبيل األرض   ((ويسمى 

 :هذا الغلو 
أحد ) هـ٤٤٨:  ت (، أبو احلسني  احلراين هالل بن املحسن قال

 وكيف، علامء القرن اخلامس وهو يرتب آداب زيارة اخللفاء والوزراء 
  .آداب اخلدمة( : يدخل عليهم ويذكر ما اعتاده الناس يف عرصه فقال 

إذا دخل الداخل إىل حرضة اخلليفة من أمري أو وزير أو ذي قدر 
لكنه إذا دخل ،  يقبل األرض نأ من العادة القديمة كبري فلم يكن

 اهللا وبركاته ةالسالم عليك أمري املؤمنني ورمح:  ورأى اخلليفة قال
 ومتى سلم  ،فإنه أشفى وأبلغ وأوىل وأوقع، بكاف املخاطب 

وربام تقدم فمن ها هنا وجبت الكاف ، ن يكني يف قوله أبالكناية جاز 
إكراما له بتقبيلها الوزير أو األمري فأعطاه اخلليفة يده مغشاة بكمه 

ن يغشيها بكمه لئال أ والعلة يف ، واختصاصا هبذه احلال الكبري حملها
ُوقد عدل عن ذاك إىل تقبيل األرض واشرتك يبارشها فم أو شفة 

 فأما والة العهود من أوالد اخللفاء واألهل من  ،اليوم فيه كل الناس
نوا يقبلون يدا فام كا، بني هاشم والقضاة والفقهاء والزهاد والقراء 

 وم ـرنا وربام خطب قـرون عىل السالم كام ذكـوال أرضا لكنهم يقتص
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 وقد اختلطوا اآلن بالطائفة التي تقبل األرض إال منهم بثناء ودعاء
 .) ١( )األقل ممن أقام عىل التورع من هذا الفعل

 .قيام أهل اإلمامة باإلمامة  :  املسألة الثالثة
اإلمامة ففرضها عىل الكفاية كاجلهاد فإذا ثبت وجوب   ( :قوله

 . ) فإذا قام هبا من هو من أهلها سقط فرضها عىل الكفاية،  وطلب العلم
 !أهلها ؟من كيف يقوم هبا من هو :  مل حيدثنا

أم ! أم  بامذا ؟! أم بثورة مسلحة ؟! ؟ هل يقوم هبا بثورة سلمية
 !! يقف يف املسجد يقول أنا أهل للخالفة فولوين

 وهذا يؤكد أن هناك حلقة مفقودة، كر رمحه اهللا كيف يتم ذلك مل يذ
وهي احللقة األساس يف القضية رغم وضوحها يف  - كام تقدم -

 . الرشيعة
 .تنصيب اإلمام :  املسألة الرابعة

 : وإن مل يقم هبا أحد خرج من الناس فريقان ( 
 . اً أهل االختيار حتى خيتاروا إمام: أحدمها
  ) .!!اإلمامة حتى ينتصب أحدهم لإلمامة  أهل : والثاين
  ) .!!وإن مل يقم هبا أحد : ( فقوله 

                                                        
   .)٣٢(هلالل بن املحسن احلراين  اخلالفة ررسوم دا) 1(



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

٣٠

٣٠

وهل يتصور أن يصل الزهد يف اإلمامة إىل هذه !! سبحان اهللا 
 الدرجة وطالهبا يتقاتلون عليها ويستبيحون الدماء املعصومة لبلوغها

 !؟ أو املحافظة عليها يف كل عرص
لناس عىل اخلالفة من بعد عرص ُ كيف تقاتل ا اهللاأال يرى رمحه

فمتى خال !! النبوة وتنافسهم عليها حتى أريقت بسببها  الدماء ؟؟
 !!منصب اإلمامة ؟؟

 . لكن ال شك أن هذا من الفرض املمتنع لوضع احللول اجلاهزة
 .كالم نظري مل حيدث يف تاريخ األمة وال مرة واحدة 

 . لكان أوىل إذا مات اخلليفة أو خلع أو تنازل: لكن لو قال 
 : خرج من الناس فريقان: فقوله 

  .ا ًحتى خيتاروا إمام ))أهل االختيار  ((:  أحدمها
 !؟  من فوض إليهم االختيار: ًأوال
 لو خرج مجاعتان أو أكثر كل مجاعة تزعم أهنا هي صاحبة  :اًثاني

 !ومن حيكم بينهم ؟ !؟ االختيار فام هو احلكم
 يكاد يعتقد غالبية املجتمع أهنم  وخاصة يف العرص احلارض الذي

 !!!!بل ربام وأصحاب الوالية ، هم أصحاب االختيار 
 !أين ؟أم يف السوق يف املسجد أم يف الشارع ! ثم أين خيرجون ؟
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 . يف احلقيقة إن هذا التصور مل يتحقق يف الواقع
  .أهل اإلمامة حتى ينتصب أحدهم لإلمامة:  والثاين:  ثم قوله

 ! سبحان اهللا 
ِّ يعرض نفسه أمام الناس ويعرف الناس بنفسه وبصفاته ٌّكل

ثم يقوم الثاين فيعرض نفسه ، وأنه هو األصلح للخالفة ، وقدراته 
 !!وهكذا ... 

 .وهذا ينطبق عليه ما ينطبق عىل السابق يف أهل االختيار 
 وكل حزب سيايس، نعم هذا يصلح لو كان هناك أحزاب سياسية 

فيمكن أن يكون هذا ، السيايس لقيادة األمة يعرض صاحبه برناجمه 
  ، هلذه الطريقة التي عرفها واقع الناس اليوم وأمكن تنفيذهاًالكالم داعام

 .وأما غري ذلك فغري واضح  
رشوط أهل االختيار ورشوط املرشح نفسه :  املسألة اخلامسة

 . للخالفة
 : فأما أهل االختيار فالرشوط املعتربة فيهم ثالثة: قال 

 . العدالة اجلامعة لرشوطها : أحدها
ة ـة من يستحق اإلمامـذي يتوصل به إىل معرفـ العلم ال: والثاين

 . عىل الرشوط املعتربة فيها
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 الرأي واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة : والثالث
 . ) أصلح، وبتدبري املصالح أقوم وأعرف

 !؟ ختيار الذي يثبت هذه الصفات يف أهل االمن:  قلت
ّثم إذا خرج عرشات األشخاص كل منهم يدعي أنه حيمل هذه 

 ،وعارضهم عرشات وأنكروا توافر تلك الصفات فيهم ، الصفات 
 !؟  الذي يفصل بينهمفمن

 . للتنفيذ ًإن هذا التنظري يف احلقيقة ليس قابال
وحمكمة دستورية ، لكن لو كان هناك دستور حيكم هذه القضية 

، زاب سياسية تتقدم بمرشحيها ـوأح، صحيحة وى الـترجح الدع
 ! للتنفيذ ًلكان هذا الكالم قابال

والدليل أن األمة مل تعرف ، ا أما دون ذلك فيبقى الكالم نظري
 . حدوث يشء من  ذلك يف تارخيها الطويل

 .ترشيح اإلمام  : املسألة السادسة
 عىل غريه وليس ملن كان يف بلد اإلمام(   :قال املاوردي رمحه اهللا

 وإنام صار من حيرض ببلد  ،من أهل البالد فضل مزية تقدم هبا عليه
،  ؛ لسبوق علمهم بموته اًا ال رشعًرفـاإلمام متوليا لعقد اإلمامة ع

 . ) ن من يصلح للخالفة يف األغلب موجودون يف بلدهوأل
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 وهو أن حق اختيار اإلمام جلميع البلدان ،هذا كالم يف غاية اجلودة 
 : وإنام خص الذين يف بلد اإلمام ألمرين ةالمياإلس
 .هنم أقرب الناس إىل مقر اإلمام أل

 .ن من يصلح لإلمامة يكون يف األغلب يف عاصمة الدولة وأل
 ،نتظار والبحث لدخل اخللل واضطربت أمور الدولة ولو أرادوا اال

فتجب ، إذ يعني ذلك حدوث فراغ ريايس يثري الفوىض يف األمة 
 . إىل تنصيب إمام محاية لألمة املسارعة

 لكن اليوم انتفى هذا اخلطر وأصبحت البرشية تعيش احلدث بكامله
 . للفتنة اًمن خالل تقدم االتصاالت فوجب أن يعود احلق إىل أهله درء

 طرق انعقاد اإلمامة ؟ : املسألة السابعة
بم تنعقد  (( : فقال  املاوردي هذا السؤال وأجاب عليه طرح

  .)) ؟ اإلمامة
 : واإلمامة تنعقد من وجهني

 . باختيار أهل العقد واحلل : أحدمها
 . بعهد اإلمام من قبل : والثاين

 : فذكر طريقني 
  .) عقدها من قبل أهل االختيار  (: األول
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ِا أن عقدت عىل أيديً مل حيدث مطلق- كام تقدم -وهذا قول نظري  ُ 
 .) ١(تطفلة هي عىل حق األمةوال م، مجاعة متثل املجتمع ال منتخبة منهم 

وما مل يتحقق وال مرة واحدة بعد مرحلة اخلالفة الراشدة إىل اليوم 
 . فال يصلح أن يكون قاعدة تبنى عليها أعظم قضية يف األمة

هل حفظ لنا التاريخ بعد جيل الصحابة أن  : ونحن هنا نسأل - أ
 ! ؟)) أهل احلل والعقد (( هناك فئة أو طائفة عرفت هبذا االسم

 . وإنام هذا تصور افرتايض من الفقهاء ،  ال:اجلواب 
 وهل وجد أشخاص يف املجتمع هلم شوكة مادية ومعنوية -ب

 غري احلكام؟
فال يعرف يف تاريخ األمة أن تكونت فئة أو هيئة  .  ال: اجلواب

 . سميت هبذا االسم
  وهل حدث عىل مدار التاريخ اإلسالمي أن قامت هذه اهليئة - ج

 !؟ ر إمام وفرضه عىل األمةباختيا
 .  مل حيفظ لنا التاريخ أن متت بيعة إمام هبذه الطريقة: اجلواب

                                                        
قد حدث من رؤساء اجلند الذين غلب بعضهم عىل اخللفاء فقتلوا بعضهم وخلعوا نعم ) 1(

ًبعضا آخر ثم ولوا من يريدون ولكنهم ليسوا هم أهل حل وعقد إذ أهل احلل والعقد 
 .هلم صفات ال تنطبق عليهم 
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ن ـيعة جمموعة ممبد يفرض إمام من قبل العسكر ثم يربر بـنعم ق
 . اًا وليس اختيارً قهرمكانة يف املجتمعهلم 
 ثم لو فرضنا وجود هذه الفئة فمن هو الذي يرشحهم للحل - د

 !؟ والعقد
 !؟ هو املجتمع أم اإلمامهل 

إذ مل يكن مجاعة تنوب عنه ؛ أما املجتمع فلم يعرف أنه كان يرشح 
 .ا يف تاريخ األمة ًهذا األسلوب معروف

فأي فائدة منها فإنه لن ، وإذا كان احلاكم هو الذي خيتار هذه اهليئة 
فسواء وجدت أم مل توجد فلن يكون ،  ة اإلمامخيتار إال من ينفذ رغب

 . ختيار غري اختيار احلاكم فوجودها وعدمه سواءهلا ا
 ؟ اا أو عملي هل يوجد اليوم هذا االصطالح نظري-هـ 

 . فرتكيبة املجتمع اليوم قد تغريت ،  ال يوجد: اجلواب
فاحلكومات قد أصبح هلا شكل آخر غري الشكل الذي كانت عليه 

 : يف الزمن املايض ويتضح ذلك بام ييل
ا ويملكه كل فرد يف املجتمع وهو  فرديالسالح الذي كان -١

حيث أصبح السالح ، السيف والرمح واخليل مل يعد له وجود اليوم 
 وهو سالح ال ، وها ـرات ورشاشات ونحـواريخ وطائـدبابات وص
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 . يملكه إال الدولة
 . وهلذا فلم يعد هناك أهل شوكة غري احلكومة

  يف شعوهباقد قضت احلكومات العسكرية عىل مجيع الزعامات -٢
 وأضعفتها فلم يعد هناك زعامات غري الزعامات التي ترشحها احلكومة

فلم يعد ، حتى رياسة القبائل قد أصبحت رهينة باختيار احلكومات 
وإنام أصبحت الزعامات ، يف املجتمع زعامات تفرزها املجتمعات 

  يملكون)) أهل شوكة ((فلم يعد هناك إذن ، وظائف تابعة للحكومات 
 . درة عىل اختيار اإلمامالق

فهذا املصطلح إذن اختفى من الوجود منذ ظهرت احلكومات 
فهذه الطريق باملفهوم السابق إذن مل  ، العسكرية بعد حقبة االستعامر

 . يعد هلا وجود
 . فتغري الزمن وتغريت أحواله

 الذين يمكن أن ختتارهم ))  نواب األمة((لكن البديل اليوم هو 
 .م شوكة بأتباعهم األمة فيكون هل

 )بعهد اإلمام من قبل  ( : والطريق الثاين
وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما  : (وقد استدل له فقال 

 ؛ ألمرين عمل  اق عىل صحتهـ، ووقع االتف انعقد اإلمجاع عىل جوازه
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 : املسلمون هبام ومل يتناكرومها

أثبت املسلمون  ف عهد هبا إىل عمر  إن أبا بكر : أحدمها

 . إمامته بعهده

، فقبلت اجلامعة   عهد هبا إىل أهل الشورى أن عمر : والثاين

 .) ١()، وهم أعيان العرص اعتقادا لصحة العهد هبا  دخوهلم فيها

 !! هذا القول من أعجب التنظري : ًأوال

 !فبناء عىل أي دليل رشعي قال هذا القول ؟

          يه دليل رشعي وال الثاينعل) أهل احلل والعقد ( فال األول 

ا وال ً مقبوضًفاإلمامة ليست ماال ، عليه دليل رشعي )التوريث ( 

ًا وإماء مملوكني ينقلهم سيد إىل سيد أو هيبهم ًا وال عبيدًا موروثًعقار
 . مالك إىل مالك

 فكيف يأيت هذا التنظري، هذه أمة مؤمنة كلها أحرار ال يملكهم أحد 

َفيعط،   أو من رسوله  اهللال رشعي من العجيب دون دلي   شخصىُ

 !واحد حق متليك نوايص األمة لشخص آخر دون رضاهم ؟

 َّد ذكرنا هذا باإلقطاعيني يف أوروبا الذين كانوا يبيعون األرض ـلق

                                                        
  ) .٣١(األحكام السلطانية والواليات الدينية ) 1(
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 يباعون واوالفرق أن أولئك العبيد كان، اململوكة بمن فيها من العبيد 
وإنام هيبها السيد القديم للسيد ، أما األمة فتباع بدون ثمن ، بثمن 

 !!اجلديد 
روا ـَّوكيف نظ!! ور ؟؟ـامء هذا التصـسبحان اهللا كيف تقبل العل

 !!له ؟؟
وال خالف  (( :قال ابن حزم ، ا باإلمجاع ًفإن اإلمامة ليست مرياث

 .)١()) أنه ال جيوز التوارث فيهابني أحد من أهل اإلسالم يف 
 يف التأصيل الرد ، فقد تقدمعل الصحابة  أما االستدالل بف :اًثاني

وال ،  عليه وبيان أن الصحابة شهد هلم التنزيل وزكاهم الرسول 
، ثم هم مل جيوز القياس عىل فعلهم لعدم سالمة القياس يف ذلك 

ِّيورثوا األمة ألبنائهم وأقربائهم وإنام اختاروا هلا األصلح باتفاق  ُ
 .األمة 

 . مسلم  دعوى اإلمجاع غري :اًثالث
،  أجاز برشوط فإن العلامء اضطربوا يف تقرير هذه املسألة فمنهم من

ومنهم من أجاز يف اآلباء ، ومنهم من أجاز يف غري اآلباء واألبناء 
   . اضطراب يدل عىل عدم االتفاق.. األبناء وهكذا  دون

                                                        
  ) .٤/١٦٧( بن حزم األندليس الظاهري الوالنحلواألهواء الفصل يف امللل ) 1(
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ّمسلم فدعوى اإلمجاع إذن عىل إطالقه غري ُ  . 
بإطالقه وإنام اختلفت   االستخالففالعلامء مل جيمعوا عىل جواز

   .عباراهتم
َمجيعها يف املستخلفني وال  فمنهم من قيد اجلواز برشوط مل تتوافر

 .  ِيف املستخلفني
َللمستخلف وذلك  ومنهم من قيد االستخالف بقبول األمة َ

 .  بموافقة أهل احلل والعقد
  .اهلهلذه األقوال فيه تس ولذلك فإن إطالق اإلمجاع دون اعتبار

  : ثالثة رشوط وهي وأما الرشوط التي ذكرها العلامء فهي
 .   موافقة املسلمني :الرشط األول
  .رشعيا ) المبكرس ال( ِاملستخلف   أن يكون اخلليفة :الرشط الثاين

 متوافرة ) المبفتح ال( َاملستخلف   أن يكون اخلليفة :الرشط الثالث
 .  فيه رشوط اإلمامة

 :  ً طرفا من أقواهلموفيام ييل نورد
 ، وجيوز أن يعهد إىل من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة ( : قال أبو يعىل

ن اإلمامة ال تنعقد للمعهود ، أل إذا كان املعهود له عىل صفات األئمة
  ، عنهيوالتهمة تنتف،  ، وإنام تنعقد بعهد املسلمني إليه بنفس العهد
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ن إمامته ، أل ِّعد موت املويل، ويكون ذلك ب ويعترب قبول املعهود إليه
 ... ويعترب يف املعهود إليه رشوط اإلمامةيف تلك احلال تنعقد 

 .)١()واستدامتها إىل ما بعد موت املويل 
الطريق الثاين من الطرق التي تنعقد هبا اإلمامة  ( : قال القلقشندي

إىل غريه ممن استجمع رشائط ن يعهد اخلليفة املستقر أالعهد وهو 
  .)فة باخلالفة بعده اخلال

 : نه ال بد لصحة اإلمامة بالعهد واحلالة هذه من رشطنيأواعلم 
  .ليه مستجمعا لرشائط اإلمامةإن يكون املعهود أ :أحدمها 

و فاسقا عند أليه صغريا إمن وقت العهد حتى لو كان املعهود 
 بل ال، ماما إ عند موت العاهد مل يرص بذلك العهد ًا عدالًالعهد بالغ

هل احلل والعقد له باخلالفة كام رصح به النووي يف أبد من مبايعة 
  .ن توقف فيه الرافعيإالروضة وصوب اجلزم به و

  .)٢()ليه العهد  إن يقبل املعهود أ:  الثاين
  : ليهم عىل ثالثة أرضبإن املعهود أثم اعلم : ( وأتبع ذلك بقوله 

 د اختلف ـو والدا وقأليه ولدا إون املعهود ـن يكأ  :ولالرضب األ

                                                        
  ) .٢٥(األحكام السلطانية أليب يعىل ) 1(
  ) .50-49( للقلقشندي ناقةمآثر األ) 2(
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٤١

٤١

  :و والده عىل ثالثة مذاهبأواز انفراده بالعهد لولده ـالعلامء يف ج
ن أال بد بل ، نفراد بذلك لواحد منهام نه ليس له االأ  :حدهاأ

 ن ذلك منهلذلك ألليه إهل احلل والعقد عىل صالحية املعهود أيوافقه 
، مة جمرى احلكم بمثابة التزكية ليجري جمرى الشهادة وتقليده عىل األ

  .ن حيكم لوالد وال ولدأوهو ال جيوز 
مة نافذ مري األأنه  بذلك لكل واحد منهام ألنفراد له اال: والثاين

ومل جيعل ، مر هلم وعليهم فغلب حكم املنصب عىل حكم النسب األ
  .للتهمة عليه يف ذلك طريقا

ىل إطبع ن الأل؛ نفراد بذلك للوالد دون الولد ن له االأ  :والثالث
غلب مذخورا ولذلك كان ما يقتنيه يف األ، ىل الوالد إميل منه أالولد 

  .لولده دون والده
ليه ليس بولد وال والد بأن إن يكون املعهود أ  :الرضب الثاين

 فيجوز العهد باخلالفة، جنبيا أو أو ابن عم أو عام أخ أبن او أخا أيكون 
واختلف  ،لعقد يف ذلك هل احلل واأحد من أليه من غري استشارة إ

م أة ظهور الرىض منهم بذلك ـنه هل يشرتط يف لزوم ذلك لألمأيف 
  .ال عىل مذهبني

 فلم تلزمهم ، ة ـة حق يتعلق باألمـن اإلمامرتاط ألـاالش : حدمهاأ
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٤٢

٤٢

  .إال برىض أهل احلل والعقد منهم
ن اإلمام أحق هبا فكان أل؛  وهو األصح عدم االشرتاط  :والثاين

 مولذلك مل يتوقف عهد الصديق لعمر ، ه فيها أمىض وأنفذ اختيار
 .) ١(عىل رىض بقية الصحابة

 .!قول عجيب ) اإلمام أحق هبا ( وقوله هنا 
 إذ كيف يكون اإلمام أحق بنقل ملكية األمة إىل من يشاء ألنه هو 

 !؟) أحق هبا ( 
 . ! ؟من أعطاه هذا احلق العظيم يف حق األمة بكاملها 

هي األحق بنفسها وهي األحق أن تعزل من تشاء ، وتأيت بل األمة 
 .بمن تشاء ألن هذا حقها 

 . ولكن هذه مفاهيم عصور االنحطاط التي أرضت باألمة 
انظر كيف تضطرب األقوال التي ال تعتمد عىل النصوص ف

 .الرشعية 
 اإلماماتفق الفقهاء عىل صحة استخالف  ( : رضا قال حممد رشيد

 من يصح العهد إليه عىل الرشوط املعتربه باخلالفة إىل  والعهد منهاحلق
 مام من إ إالال يصح، فالعهد أو االستخالف  قـفيه أي يف اإلمام احل

                                                        
  ) .٥٢-٥١( مآثر األناقة للقلقشندي ) 1(
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٤٣

٤٣

 .)١()مستجمع جلميع رشوط اإلمامة ملن هو مثله يف ذلك 
دعوى املذكورة وهبذا يتبني أن دعوى اإلمجاع دون ذكر الرشائط 

 .غري دقيقة 
 .ملذاهب يف عدد من تعقد هبم اإلمامة  ا :املسألة الثامنة
فأما انعقادها باختيار أهل احلل والعقد فقد اختلف  (  :قال املاوردي

 : العلامء يف عدد من تنعقد به اإلمامة منهم عىل مذاهب شتى
ال تنعقد إال بجمهور أهل العقد واحلل من كل :    فقالت طائفة-١

، وهذا مذهب  امته إمجاعا؛ ليكون الرضاء به عاما والتسليم إلم بلد
رها ومل ينتظر ـالفة باختيار من حضـ عىل اخلمدفوع ببيعة أيب بكر 

 . !!ببيعته قدوم غائب عنها
أقل من تنعقد به منهم اإلمامة مخسة :  وقالت طائفة أخرى -٢

، أو يعقدها أحدهم برضا األربعة استدالال  جيتمعون عىل عقدها
 : بأمرين

، ثم   انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها بكر  إن بيعة أيب: أحدمها
،  عمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح:  ، وهم تابعهم الناس فيها

 . ، وسامل موىل أيب حذيفة  ، وبرش بن سعد وأسيد بن حضري

                                                        
  ) . ٤١(اخلالفة ملحمد رشيد رضا ) 1(
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٤٤

٤٤

 جعل الشورى يف ستة ليعقد ألحدهم برضا  عمر : والثاين
 . ل البرصة، وهذا قول أكثر الفقهاء واملتكلمني من أه اخلمسة

تنعقد بثالثة يتوالها أحدهم :  وقال آخرون من علامء الكوفة -٣
، كام يصح عقد النكاح بويل  برضا االثنني ليكونوا حاكام وشاهدين

 . وشاهدين
 -ن العباس قال لعيل ؛ أل دـتنعقد بواح:  وقالت طائفة أخرى -٤

 سول اهللاعم ر:  ، فيقول الناس امدد يدك أبايعك:  رضوان اهللا عليهام
نه حكم وحكم واحد ، وأل ، فال خيتلف عليك اثنان  بايع ابن عمه

 هـ.ا.) ١(نافذ
ِ لقد تناول هذه القضية العظيمة ومل يعتن بتحريرها رغم : قلت

َ فيه الناس توارث األمة ال  ِخطورهتا لكن يبدو أن عرصه الذي ألف َ

 . نإما خشية الفتنة  وإما خشية السلطايسمح بمزيد من البحث 
  .وقد كان هلذا القصور يف عدم حترير املسألة آثاره السلبية عىل األمة

لفئة معينة من املجتمع دون  فإن إعطاء صالحية إجراء عقد البيعة
 .  وكالة من املجتمع وال رضاه بذلك العقد من أغرب العقود

  عىل امرأة من ويل أمرها اهللا  فإن مثل هذا العقد مل يرتضه رسول
                                                        

  ) .٢٤-٢١(األحكام السلطانية والواليات الدينية ) 1(
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٤٥

٤٥

َّإال بموافقتها فكيف ال تنَزل  حيث ال جيوز له أن ينكحهاالرشعي  ُ
  .!!األمة عىل أقل تقدير منزلة املرأة ؟؟

 . وهنا نقف مع هذه األقوال  عدة وقفات
 :نقف هنا وقفات : قلت 
من ) أهل احلل والعقد (  تقدم معنا أن هذا اإلصطالح  :أوال

 .ال يف الواقع املصطلحات املحدثة والتي مل تعرف يف الرشع بل و
 وأما رد املاوردي للقول األول ألن الصحابة مل ينتظروا بيعة :ثانيا 

أهل احلل والعقد من سائر البلدان فهو رد ضعيف واستدالل غري 
سليم إذ ال يوجد يف البلدان اإلسالمية خارج املدينة من هو يف درجة 

لئك أهل املدينة وال يوجد من تطمع نفسه يف اخلالفة مع وجود أو
 . األمة اختيارهم تتقبلاألخيار وهم أهل احلل والعقد الذين 

ولكن لو رده ألن انتظار جميء أهل احلل والعقد أو جميء بيعتهم 
سيؤدي إىل فساد كبري ألن بقاء األمة دون إمام يؤدي إىل التنازع 

 .ًوالتفرق ونحو ذلك لكان مقبوال 
ولكن ، حيح العقد يف اإلمامة كالم صوجود  رضورة : ًثالثا
ُكيف يعقد عىل طرف حضور املعقود عليه أو من ينوب عنه إذ ينقصه 

 هنا مل تنزل منزلة  فإن األمة  !؟ غائب وهو األمة بكاملها دون رضاها
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٤٦

٤٦

 .املرأة التي يريد ويل أمرها الرشعي أن ينكحها 
 موليته فإن الرشع قد قيد الويل الرشعي الذي رشعه هو أن ال يزوج

ستأذن يف ُثم ت،  فرتىض أي أن تكون حارضة للعقد حتى يستأذهنا
د من شخص أو أشخاص ـفكيف يتم عق، عقدها وهو ويل رشعي 

ا ليس هلم وعىل طرف غائب ًدـوليسوا أولياء رشعيني أن يعقدوا عق
 !!ومل يؤخذ رضاه ؟؟

 .هذا من أعجب العقود 
يب باب ال ينكح األب وغريه البكر والث  ( :قال البخاري رمحه اهللا

 .)١()إال برضاها 
 :  قال إن النبي ((: وأورد حديثني أوهلام عن أيب  هريرة أنه قال 

:   قالوا)) ستأذنى تر حتـنكح البك ت، وال ستأمرى تال تنكح األيم حت ((
 .)٢()) أن تسكت (( : ؟ قال ، وكيف إذهنا يا رسول اهللا

 نته وهي كارهة اب الرجلإذا زوج: باب  : (ا قال فيه ًثم عقد بعده باب
 .)٣()فنكاحه مردود 

                                                        
  )  .٧/١٧(فتح الباري ) 1(
  ).١٤١٩(ومسلم رقم ) ٥١٣٦(البخاري رقم ) 2(
  ) . ٧/١٨(فتح الباري ) 3(
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٤٧

٤٧

 ، أن أباها اريةـنصعن خنساء بنت خذام األ  :وأورد فيه حديثني مها
 .)١()) فرد نكاحه (( ، فأتت رسول اهللا  زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك

 إن رجال يدعى : ، وجممع بن يزيد قاال عن عبد الرمحن بن يزيدو
 .)٢()، نحوه  اما أنكح ابنة لهذخ

أهل احلل  (املسمى بـ نا فهي غائبة وإنام حرض العاقد ُة هَُّمألوأما ا
وغابت األمة التي سيكون هذا )  اإلمام املنتظر(  واملعقود له)  والعقد

 !!ّالشخص إمامها و ويل أمرها يرأسها وحيكمها دون رضاها 
،  أن تستأذن املرأة يف نكاحها فهل يمكن أن يرشع رسول اهللا 

 !!بكاملها هذا احلق عىل أقل تقدير؟؟مة ُال يعطي األو
ا عىل ًا حفاظً مل يرض أن يويل هو عىل األمة شخصإن النبي 

ا ملن يأيت بعده فيسلبها حقها يف ًزهتا وكرامتها لئال يكون ذلك ديدنـع
وملا ، ا عليها الرتضته األمة ً أحدَّاختيار من تريد مع أنه لو وىل

ىل األمد البعيد قد يرض لكن النتيجة عيف ذلك ، شعرت بغضاضة 
، فيوجد من يعتدي عىل حق األمة فيعقد عليها دون رضاها باألمة 

 .باسم الرشع ، ومع ذلك فقد وقع املحذور 

                                                        
  ).٥١٣٨(البخاري رقم ) 1(
  .  يف النكاح ، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهه فنكاحه مردود) ٥١٣٩(البخاري رقم ) 2(
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٤٨

٤٨

 ا بعده بأنهً أحدعدم تنصيب النبي من اجلويني به علل ما  وذلك

ِّخشية أن يعرض األمة إىل الذلة والقامءة  فرتكهم هم الذين ينصبون ، ُ

 إذ توليهم هم  تنصيب إمام، حافظون عىل كرامتهم وعزهتم إمامهم في

 .عليهم حيفظ هلم حقوقهم ويمنع احليف عليهم 

 -إنام جيري باتباع ذوي األمر عىل احلق أو الباطل  (   :قال اجلويني

، واستتبت  ، وأذعنت الرقاب وإذا استقر امللك يف النصاب . العرف

  فيتواطئون طوعا؛ قضية قهرية ، فإذ ذاك قد حيمل الرعية عىل األسباب

 فلام تويف املصطفى  ،نسالل عن طاعته وجها، وال يرون لال وكرها

بعدد ، وصاحب أيد ومنة واقتسار تويل  مل خيلفه ذو نجدة واقتهار 

، ومهم عن  وترك الناس عىل نفوس أبية،  ، وأشياع وأنصار وعدد

، وهم عىل  ية، وطرائق يف اتباع احلق مرض القامءة والذلة علية

فاستمسكوا بالبيعة يف األمر األعظم ،  خريهتم فيام يذرون ويأتون

وإنام ترددوا يف تعيني ، ، ومل خيتلفوا فيها  ، واخلطب األطم األهم

، وما كان لياذ املاضني بالبيعة يف مايض  ، ثم استقاموا لياذا املختار

، ثم  مة، بل كانت متقدمة عىل اإلما الدهر صادرا عن جامع قهري

 ، فلم يبق إشكال يف انعقاد اإلمجاع عىل  بعدها االتباع واتساق الطاعة
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٤٩

٤٩

 .)١() ن املصري عىل ادعاء النص، وبطال االختيار
 أورد اختالف العلامء يف عدد العاقدين لإلمامة وذكر :ًرابعا 

عددهم ما بني أهل احلل والعقد من مجيع األقطار  اختالفهم يف حتديد
 . عن األمةإىل واحد ينوب 

 . وكلها ال مستند هلا من الرشيعة
اء الراشدين فيه ـ القياس أو االستدالل بعمل اخللف :ًخامسا

ملا للصحابة من خصوصية ليست ور يف القياس واالستدالل ـقص
 : لك بام ييل ذويتضح لغريهم 

 اهللا كلهم قد شهد هلم  الصحابة الذين تم اختيارهم خلفاء *
م رسول اهللا  يف كتابه وشهد هل.   

فإن ن الكريم فجميع اآليات التي تثني عىل الصحابة آما يف القرأ
وهذا مل ، كرب من ذلك الثناء النصيب األالراشدين األربعة للخلفاء 

 فكيف يقاس من جاء بعدهم عليهم، يتوافر فيمن بعدهم بخصوصه 
 ! . ؟وال شهادة هلم وال تزكية

  & % $ # " !   :قال تعاىل
' ( ) * + , - .   / 0 1  

                                                        
  ) .٥٦( يالغياث) 1(
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٥٠

٥٠

2 3         4 5 76  8 9 :    ]١٠٠ : التوبة[   
   _ ̀ a b  c d e f :قال تعاىل

g h i j k  l m n o p q   
     ]١٨:  الفتح[ 

وأما السنة فقد شهدت لكل واحد من اخللفاء األربعة بخصائص 
 يف وقد كانت هذه التزكية هي السبب الرئييس .ال توجد لغريهم 

 . هلم للخالفة اختيار الصحابة 
 فقد، ا سواه ً بام مل خيص به أحدفأما الصديق فقد خصه النبي 

، يف حياته للصالة ا ًمامإاصطحبه يف اهلجرة  وتزوج ابنته وأقامه 
فكيف جيوز أن يقاس عليه أحد ممن ، وأثنى عليه يف مواطن كثرية 

 له ورغبته يف أن  إذ كل هذه األعامل تؤكد حب النبي!! ؟يأيت بعده 
ليس فيكم (  ون ذلك حتى  قال عمرـوقد كان الصحابة يدرك، خيلفه 

  .) من تقطع إليه األعناق مثل أيب بكر 
ا بعده عليه سواء يف اختيار الصحابة له ًفهل يمكن أن نقيس أحد

 خليفة أو يف اختياره هو لغريه خليفة من الصحابة بعد هذه اخلصوصية
 .!؟ه التي مل توجد لغري

 وكان ، ه ـام الثاين معـ فعمر كان له املقر ـا استخالفه  لعمـوأم



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

٥١

٥١

وقد شهد بذلك ،  من صاحبه أيب بكر يف حله وترحاله يقربه النبي 
وضع عمر : ( حيث قال  مكام رواه ابن عباس  عيل بن أيب طالب 

،  ، يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم عىل رسيره فتكنفه الناس
، فإذا عيل بن أيب طالب فرتحم عىل  رعني إال رجل آخذ منكبيفلم ي
 ما خلفت أحدا أحب إيل أن ألقى اهللا بمثل عمله منك:  ، وقال عمر

، وحسبت إين  يم اهللا إن كنت ألظن أن جيعلك اهللا مع صاحبيكاو، 
،  ، وعمر ذهبت أنا وأبو بكر (( : يقول  ا أسمع النبيًكنت كثري

 .)١()) ، وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر ، وعمر ودخلت أنا وأبو بكر
 !! وزكاهم ؟؟  فهل جيوز القياس عىل  من قرهبم رسول اهللا 

فقد بني وجه استخالفه ، وأما استخالف عمر لستة من الصحابة 
  إن عمر بن اخلطاب((: هلم كام ذكره معدان بن أيب طلحة عنه حيث قال 

 إين رأيت كأن:  ذكر أبا بكر قال، و ، فذكر نبي اهللا  خطب يوم اجلمعة
، وإن أقواما  ، وإين ال أراه إال حضور أجيل ديكا نقرين ثالث نقرات

،  الفتهـ، وال خ ، وإن اهللا مل يكن ليضيع دينه ي أن أستخلفـيأمرونن
 الفة شورى بني ـفاخل،  ل يب أمرـ، فإن عج ذي بعث به نبيه ـوال ال

                                                        
 ب مناقب عمر بن اخلطاب يف فضائل أصحاب النبي ، با) ٣٦٨٥(البخاري رقم ) 1(

   . يف فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر بن اخلطاب ) ٢٣٨٩(ومسلم رقم 
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  .)١()) وهو عنهم راض  ، الذين تويف رسول اهللا هؤالء الستة
فكيف إذن جيوز أن تكون تلك احلوادث حوادث قياسية ومن رشط 

أن يكون هناك تطابق بني املقاس واملقاس عليه وال تطابق هنا  القياس
والعلة ، أي أن تكون العلة يف الفرع هي نفس العلة التي يف األصل ، 

استحقوا اخلالفة لفاء ف هلؤالء اخليف األصل هنا هي تزكية الرسول 
 . عليهم ريهم ممن جاء بعدهم فال يصح القياس ـ لغوال تزكية
  !  م هب أنا قبلنا القياس عىل فعل أيب بكر وعمر : ًسادسا

 !ا من قرابته ؟ًا من أبنائه وال أحدًا منهام مل يول أحدًفإن أحد
بل إن ، ا منهم ًوقد كان لكل منهام أبناء وأقرباء فلم يولوا أحد

 ، أرشك ابنه يف حضور الشورى وجرده من االستحقاق عمر 
ذا ـوبعض الفقهاء قد أدخل اآلباء واألبناء واألقرباء يف القياس وه

 .   يف القياسخلل 
  .))يزيد  ((فإن أول من قاس هو معاوية ولكنه قاس لولده 

فوىل ولده ويف األمة من الصحابة كثري كل واحد منهم أفضل من 
  فعدل عنهم إىل تولية ابنه حتى أنكر عليه الصحابة،ف من مثل ولده آال

 أي شبهوا فعله بفعل ملوك الروم،  باهلرقلية والكرسويةووصفوا فعله 
                                                        

  ). ٥٦٧(مسلم رقم ) 1(
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فكيف جيعل مثل هذا الفعل قياسا ، وملوك الفرس وأنكروا فعله 
بكر بن أيب افإن عبد الرمحن ! ؟ وقد أنكره الصحابة باإلمجاع ًمقبوال

  .اًابة ومل ينكر عليه أحد وهذا يعترب إمجاعأنكره يف حمرض من الصح
 مروانكان :  ، قال فقد روى البخاري بسنده عن يوسف بن ماهك

 ، فجعل يذكر يزيد بن معاوية عىل احلجاز استعمله معاوية فخطب
:   فقال، فقال له عبد الرمحن بن أيب بكر شيئا،  لكي يبايع له بعد أبيه

  .)١()ا ، فدخل بيت عائشة فلم يقدرو خذوه
بن ا وأخرج اإلسامعييل والنسائي من طريق حممد(   :قال ابن حجر

  . )كان مروان عامال عىل املدينة: ( قال  -هو اجلمحي  -زياد 
 فجعل يذكر يزيد بن معاوية استعمله معاوية فخطب ((  :قوله

فأراد  ((  يف رواية اإلسامعييل من الطريق املذكورة))لكي يبايع له
 -  يعني ابنه فكتب إىل مروان بذلك-ستخلف يزيد معاوية أن ي

إن اهللا : فجمع مروان الناس فخطبهم فذكر يزيد ودعا إىل بيعته وقال 
وإن يستخلفه فقد استخلف ، أرى أمري املؤمنني يف يزيد رأيا حسنا 

  .)) أبو بكر وعمر
  .))ا ًفقال له عبد الرمحن بن أيب بكر شيئ ((  :قوله

                                                        
  .يف التفسري ) ٤٨٢٧(البخاري رقم ) 1(
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 وأبو بكر مات رسول اهللا :   بيننا وبينكم ثالث: قال له ((  :قيل
 -  كذا قال بعض الرشاح وقد اخترصه فأفسده- )) وعمر ومل يعهدوا

  .)) هرقلية ما هي إال ((: والذي يف رواية اإلسامعييل فقال عبد الرمحن 
سنة أيب  ((: وله من طريق شعبة عن حممد بن زياد فقال مروان 

 والبن املنذر ))رقل وقيرص ـ سنة ه((:  رمحن فقال عبد ال)) ر وعمرـبك
  .))!  تبايعون ألبنائكم؟هرقليةأجئتم هبا  ((: من هذا الوجه 

بن أيب حاتم من طريق إسامعيل بن أيب خالد حدثني ا وأليب يعىل و
إن اهللا  :كنت يف املسجد حني خطب مروان فقال : عبد اهللا املدين قال 

وإن يستخلفه فقد استخلف ،  يف يزيد قد أرى أمري املؤمنني رأيا حسنا
  إن أبا بكر واهللا ما جعلهاهرقلية ((:   فقال عبد الرمحن،أبو بكر وعمر 

  .))يف أحد من ولده وال يف أهل بيته وما جعلها معاوية إال كرامة لولده 
 أي امتنعوا ))  فدخل بيت عائشة فلم يقدرواخذوه ((  : فقال :قوله

  . لعائشةاًمن الدخول خلفه إعظام
 قدم زياد املدينة فقام:  ، قال وروى ابن أيب خيثمة عن حممد بن زياد

يا معرش أهل املدينة أمري  ((:  ، ثم قال خطيبا فحمد اهللا وأثنى عليه
:  ، وإنه جعل لكم مفزعا تفزعون إليه املؤمنني معاوية حسن نظره لكم

 .))  يزيد بن معاوية
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يا معرش بني أمية اختاروا منا :  فقام عبد الرمحن بن أيب بكر فقال
 . ، أو سنة عمر ، أو سنة أيب بكر سنة رسول اهللا :  ثالث سنن

 من لو واله لكان إن هذا األمر قد كان ويف أهل بيت رسول اهللا 
 . لذلك أهال

 ثم كان أبو بكر بعده فكان يف أهل بيته من لو واله لكان لذلك 
 . ًأهال

،   عمر من لو واله لكان لذلك أهال، وكان يف أهل بيت فويل عمر
 ريةـقيص اـجتعلوه أن  ]وما أردتم إال [ ر من املسلمنيـفجعلها يف نف

  .)١( )لام هلك قيرص كان قيرصك
دخلت عىل حفصة ونسواهتا :  ، قال عن ابن عمرويف البخاري 

، فلم جيعل يل من  قد كان من أمر الناس ما ترين:  ، قلت تنطف
  .) ُنه مل يسترشأي أ(  األمر يشء
، وأخشى أن يكون يف احتباسك   احلق فإهنم ينتظرونك: فقالت

، فلام تفرق الناس خطب معاوية  ، فلم تدعه حتى ذهب عنهم فرقة
، فلنحن  من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه:  قال

 . أحق به منه ومن أبيه
                                                        

  .)١٧٨٧(  رقم تاريخ ابن أيب خيثمة) 1(
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 ؟  فهال أجبته:  قال حبيب بن مسلمة
أحق هبذا األمر :  ، ومهمت أن أقول فحللت حبويت:  د اهللاقال عب

، فخشيت أن أقول كلمة تفرق  منك من قاتلك وأباك عىل اإلسالم
، فذكرت ما أعد  ، وحيمل عني غري ذلك ، وتسفك الدم بني اجلمع

 قال حممود عن عبد .حفظت وعصمت :  ، قال حبيب اهللا يف اجلنان
  .)١()هتا يف الرواية السابقة أي بدل نسوا( الرزاق ونوساهتا 

 ملا كان اليوم الذي اجتمع( :  ، قال وروى الطرباين عن ابن عمر
إنه ال جيمل بك :  ، قالت يل حفصة  عيل ومعاوية بدومة اجلندلفيه 

، أنت صهر  أن تتخلف عن صلح يصلح اهللا به بني أمة حممد 
عىل بختي رسول اهللا وابن عمر بن اخلطاب ، فأقبل يومئذ معاوية 

؟  من يطمع يف هذا األمر أو يرجوه أو يمد إليه عنقه:  ، فقال عظيم
: ، فهممت أن أقول فام حدثت نفيس بالدنيا قبل يومئذ:  قال ابن عمر

، فذكرت  يطمع فيه من رضبك وأباك عىل اإلسالم حتى أدخلكام فيه
  .)٢( )اجلنة ونعيمها فأعرضت عنه

                                                        
  ).٤١٠٨(رقم رواه البخاري ) 1(
  ) .١٣٨٣٤: ح  ( الكبريالطرباين معجم ) 2(
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 . )١()يف هذا األمر أي اخلالفة قوله أن يتكلم   ( :قال ابن حجر
،  واإلمامة العظمى ال تستحق بالنسب...   ( :وقال ابن رجب

 . وهلذا أنكر الصحابة عىل من بايع لولده
 ! ، تبايعون ألبنائكم هرقلية جئتم هبا  :وقال عبد الرمحن بن أيب بكر

فدل عىل أن ،  ، ومل ينكروه عليه وسمع ذلك عائشة والصحابة
، وأما سنة املسلمني فهي البيعة ملن  بناء سنة الروم وفارسالبيعة لأل

  .)٢() هو أفضل وأصلح لألمة
 يف أمر اخلالفة من الصحابة أنفسهم بإنكاروهكذا قوبل أول قياس 

  .بن أيب بكر وسكوت مجيع الصحابة  عبد الرمحن
 قد ثبت أن أبا بكر قد استشار يف عمر خيار الصحابة : ًسابعا

 وقد أثبت الواقع ُوإنام خيش من شدته ، عليه خريا فكلهم أثنوا 
  .صواب فعل الصديق 

وهلذا فاالستخالف دون مشورة ليس من فعل اخللفاء الراشدين 
 . 

                                                        
  ) .٧/٤٠٣(فتح الباري ) 1(
   .)٥/٢٧٩(فتح الباري ) 2(
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  كل األقوال األخرى ال دليل عليها غري القياس السابق الذي: اًثامن
 .  عىل هذه الدعوىًال ينهض دليال

تحق الذكر فكيف باالتباع إذ وهي أقوال عارية عن الدليل وال تس
م مخسة أو ثالثة أو واحد يف مصري األمة بكاملها بقياس ـكيف حيك

 وهي حقوق ماليني من الناس تصادر بمثل هذه األقوال ،! ؟فاسد 
 !! الغريبة

  .)امة بوالية العهد ؟ مهل تنعقد اإل( قوله  : املسألة  التاسعة
عهد من قبله فهو مما انعقد وأما انعقاد اإلمامة ب(  ثم أجاب بقوله 
فإذا أراد اإلمام أن يعهد هبا فعليه : ( إىل أن قال ) اإلمجاع عىل جوازه 

، فإذا تعني له االجتهاد  أن جيهد رأيه يف األحق هبا، واألقوم برشوطها
، فإن مل يكن ولدا وال والدا جاز أن ينفرد بعقد  يف واحد نظر فيه

، وإن مل يسترش فيه أحدا من أهل  ، وبتفويض العهد إليه البيعة له
هل يكون ظهور الرضا منهم رشطا يف :  ، لكن اختلفوا االختيار

فذهب بعض علامء أهل البرصة إىل أن رضا أهل ؟  انعقاد بيعته أو ال
، فلم  ؛ ألهنا حق يتعلق هبم االختيار لبيعته رشط يف لزومها لألمة

 . تلزمهم إال برضا أهل االختيار منهم
  ألن بيعة عمر  أن بيعته منعقدة وأن الرضا هبا غري معتربوالصحيح
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؛ وألن اإلمام أحق هبا، فكان اختياره  مل تتوقف عىل رضا الصحابة 
  .)١() ، وقوله فيها أنفذ فيها أمىض

أن  : ( وهو حسبحان اهللا كيف مل يرتض قوال هو يف غاية الوضو
ألهنا حق يتعلق ؛  رضا أهل االختيار لبيعته رشط يف لزومها لألمة

 والصحيح( :ثم يقول )  برضا أهل االختيار منهم ، فلم تلزمهم إال هبم
 !.؟ ) أن بيعته منعقدة وأن الرضا هبا غري معترب

إن هذا القياس الفاسد سببه هو الواقع الذي استبد فيه احلكام 
 فاستولوا عىل األمة بالقوة وهددوا كل من خيالف ذلك االستيالء وانظر

 ، وقوله فيها ، فكان اختياره فيها أمىض وألن اإلمام أحق هبا  (يف قوله
   .) أنفذ

 يتربع هبا ملن يشاء فينقلاألمة حق بإمامة أملاذا اإلمام !! سبحان اهللا 
مة العظيمة بام فيها من العلامء وصلحاء وجمتهدين وشتى رياسة األ

 !!مة يتحكم هبا شخص واحد فيملكهم ملن يشاء ؟؟صناف األأ
 .ولكن القياس الفاسد  هو السبب يف هذا القول الغريب   

وإال فاإلمامة كام مر معنا حق لألمة بداللة القرآن والسنة وتقرير 
مة بمثل هذا الترصف  الصحابة وليس ألحد أن يترصف يف حق األ

                                                        
  ) .٣١-٣٠( األحكام السلطانية والواليات الدينية ) 1(
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مة متاعا يتوارثه احلكام وذرياهتم ثم يسبغ عليه صفة الذي جيعل األ
 .الرشعية 

  ؟ هل اإلمامة حق لألمة أم حق لإلمام : ونحن هنا نسأل
. ُمن رضاها بمن يستخلف  قلنا إذن ال بد.  حق لألمة :فإن قالوا 

فال القرآن !  ؟من أعطاه هذا احلق: سألناهم . حق لإلمام : وإن قالوا 
، وهذان مصدرا الترشيع  ، وال السنة فيها أهنا حق له فيه أهنا حق له

 . أين قلتم إهنا حق له ؟ فمن
 القياس عىل فعل الصحابة مردود :  فعل الصحابة ؟ قلنا:فإن قالوا 

 .-  كام تقدم-خلصوصيتهم 
هيبوها ألحد من أبنائهم وال  ثم إن الصحابة راعوا األصلح ومل

ا إال ـيتربع هب ى أقل تقدير بأن الـد من أقربائهم فهال قيدتم علـألح
 !ولغري أقربائهم ؟لألصلح 

 : االستيالء عىل اخلالفة بالقوة : تخالف هوالطريق الثالث لالس
ولكنه مل ، حتدث املاوردي يف أواخر كتابه عن طريق ثالث لإلمامة 

يضفها إىل الطريقني السابقني وليست العبارة  واضحة يف الطبعة التي 
،  هنا سأوردهاولكن املوسوعة الكويتية صححت العبارة  كام ، لدي 

 . ها كل من ألف يف اإلمامة قد ذكرثالث لإلمامة وهي طريق 
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اختلف أهل العلم يف ثبوت إمامة املتغلب (  : قال املاوردي
فذهب بعض فقهاء العراق إىل  ، وانعقاد واليته بغري عقد وال اختيار

، ومحل األمة عىل طاعته وإن مل يعقدها  ، وانعقاد إمامته ثبوت واليته
 .أهل االختيار 

 إىل أن إمامته ال تنعقد إال بالرضاوذهب مجهور الفقهاء واملتكلمني 
، فإن توقفوا  ، لكن يلزم أهل االختيار عقد اإلمامة له واالختيار

 .)١()ن اإلمامة عقد ال يتم إال بعاقد أثموا أل
من يصلح هلا ) قهر(يثبت أيضا بـ ) و ( ( :وقال البهويت احلنبيل

ن خرج عىل ن عبد امللك بن مرواأل ُ طاعتهَ الرعيةُ عليها فتلزمهَغري
ابن الزبري فقتله واستوىل عىل البالد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها 

 شق عصا من ثبتت إمامته بالقهرن يف اخلروج عىل  وألودعوه إماما
 .)٢()املسلمني وإراقة دمائهم وإذهاب أمواهلم 

 : وهنا نقف مع هذا الطريق وقفات
ه استدل للطريقني  مل يستدل املاوردي عىل هذا الطريق مع أن :ًأوال

 ذكره  ذكره غريه من الفقهاء وهو ما ولكن لعل دليله هو ما، السابقني 
                                                        

  ) .٦/٢٢١(املوسوعة الفقهية الكويتية ) 1(
  ) . ٣/٣٨٨( كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت ) 2(
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 .ا ًآنفوقد أوردته  عبد امللك بن مروان وهو فعلالبهويت 
البهويت عىل صحة هذا الطريق بفعل أحد املتغلبني   استدالل :اًثاني

ستدل ُي فإن الترشيع ليس من حق البرش وفعل البرش، يف غاية الغرابة 
بن مروان خرج ان عبد امللك أل (فقول البهويت ، ستدل به ُعليه وال ي

عىل ابن الزبري فقتله واستوىل عىل البالد وأهلها حتى بايعوه طوعا 
تنظري عجيب إذ كيف يصبح الفعل القهري ) ا ًوكرها ودعوه إمام

 !!؟؟ ًا ثم يصبح دليالرشعي
 !ة فهل هذا الفعل ترشيع ؟ بالقواًفإذا كان عبد امللك أصبح إمام

 ! عىل جواز من يفعل كفعله  ؟؟ً ثم يصبح دليال
وهل هذا خاص لعبد امللك بن مروان أم أنه عام لكل من غصب 

 !!ا  ؟؟ًحق غريه فاستسلم ذلك الغري اضطرار
 .تنظري عجيب يف أهم مسألة من مسائل األمة 

ة لئال تدخل  يرى الفقهاء أن قبول هذا األمر الواقع رضور :ا ًثالث
فرأوا أن يقبل هذا ، األمة يف قتال تكون نتيجته أسوأ من قبوله 

الوضع من باب قبول املفسدة الصغرى لدفع املفسدة الكربى ال أن 
  .ُذلك مرشوع جيب قبوله وحيرم دفعه إن قدر عىل ذلك 

 فهو قهر صاحب :  الذي تنعقد به البيعة القهرية  ( :قال ابن مجاعة
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٦٣

٦٣

،  ا خال الوقت عن إمام فتصدى هلا من هو من أهلهافإذ،  الشوكة
،  انعقدت بيعته،  وقهر الناس بشوكته وجنوده بغري بيعة أو استخالف

 .)١() ، لينتظم شمل املسلمني وجتتمع كلمتهم ولزمت طاعته
  : برشطني هذا االستيالءقيد ابن مجاعة 

هلها أي أن يكون من أ: الثاين . أن خيلو الزمان من إمام : األول 
هم أنه إذا اختل أحد هذين الرشطني ُفَتوافرت فيه صفات اإلمامة ف

َّال تنعقد بيعته ولكن يسلم له عند العجز عن مقاومته أنه  ًحرصا عىل ُ

  .مجع األمة 
ى خطة ـو استوىل مستعد له شوكة علـوأما ل  ( :وقال اخلريبيتي

 دمـعند عامعة ـ عند أهل السنة واجلال تثبت له اإلمامةـف،  اإلسالم
  .)٢( )، دفعا للفتنة  لكن الطاعة واجبة عليه،  فيهاملذكورةالرشائط 

الطريق الثالث من الطرق التي تنعقد هبا  (  :قال القلقشندي
فتصدى لإلمامة من مجع فإذا مات اخلليفة ، اإلمامة القهر واالستيالء 

أهل احلل رشائطها من غري عهد إليه من اخلليفة املتقدم وال بيعة من 
وإن مل ،  والعقد انعقدت إمامته لينتظم شمل األمة وتتفق  كلمتهم

                                                        
  ) .١/٥٥(يف تدبري أهل اإلسالم البن مجاعة حترير األحكام ) 1(
  .)١/١٣٧(الدرة الغراء يف نصيحة السالطني ) 2(
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٦٤

٦٤

يكن جامعا لرشائط اخلالفة بأن كان فاسقا أو جاهال فوجهان 
 ...ألصحابنا الشافعية أصحهام انعقاد إمامته 

 نه ال تنعقد له اإلمامة بالبيعة إال باستكاملوالثاين ال تنعقد إمامته أل
 .)١( )الرشوط فكذا بالقهر

لو تعذر وجود : (  يف املسايرة وقال الكامل بن اهلامم حمقق احلنفية
العلم والعدالة فيمن تصدى لإلمامة وكان يف رصفه عنها إثارة فتنة 

 را وهيدم ـال تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي ال نكون كمن يبني قص
 . مرصا

 الثاينوإذا تغلب آخر عىل املتغلب وقعد مكانه انعزل األول وصار 
   .)٢()ع  الرشإماما وجتب طاعة اإلمام عادال كان أو جائرا إذا مل خيالف

وباجلملة )  : (  هـ٧٩٣:  ت  (وقال السعد التفتازاين الشافعي

وأما عند العجز ، مبنى ما ذكر يف باب اإلمامة عىل االختيار واالقتدار 

 ة األرشارواالضطرار واستيالء الظلمة والكفار والفجار وتسلط اجلبابر

فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبية وبنيت عليها األحكام الدينية 

ومل يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الرشائط ،  رضورةاملنوطة باإلمام 
                                                        

   .)١/٥٩(للقلقشندي   يف معامل اخلالفةمآثر اإلناقة) 1(
  ) .٤/٢٦٣(الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) 2(
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٦٥

٦٥

 وإىل اهللا املشتكي يف النائبات وهو والرضورات تبيح املحظورات

  .)١()املرجتى لكشف امللامت 

وأن ،  ذلك يسبغ عليه الرشعية  ال يعني قبول إمامته أن :ا ًرابع

ن تولية أل؛ هذا املستويل يباح له االستمرار عىل االستيالء بالقوة 

احلاكم حق األمة فإذا عجزت فاستوىل عليها مستول بالقوة وجب 

 . عليه بعد أن حيفظ األمن أن يمكنهم من اختيار من يريدون

فة إليه فإن اختاروه فذاك وإن اختاروا غريه وجب أن يسلم اخلال

ن أل؛ وإال كان مغتصبا حلق األمة طوال حياته حتى لو عدل يف األمة 

 وةـوإنام استوىل عليها بالق، التنصيب حق لألمة وهم مل ينصبوه 

 .  بالقوة ال يبيح حقوق اآلخرينواالستيالء

  .ءفهو القهر واالستيال:  وأما الطريق الثالث  :قال النووي
إلمامة من مجع رشائطها من غري ، فتصدى ل  فإذا مات اإلمام

، انعقدت خالفته  ، وقهر الناس بشوكته وجنوده استخالف وال بيعة
،  ، فإن مل يكن جامعا للرشائط بأن كان فاسقا لينتظم شمل املسلمني

 وإن كان عاصيا ،  انعقادها ملا ذكرناه:  ، أصحهام ، فوجهان أو جاهال

                                                        
  ) .٢/٢٧٨(للتفتازاين رشح املقاصد ) 1(
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٦٦

٦٦

  .)١( )بفعله
:  ، ولقوله  هي دفع الفتنة)  للرضورةقوله   ( :وقال ابن عابدين

 قوله وكذا (. )٢()) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبيش أجدع ((
قال .  ، لكن يف الظاهر ال حقيقة أي تصح سلطنته للرضورة)  صبي

 .)٣( )تصح سلطنته ظاهرا:  يف األشباه
د وأنه بظلمه قيف حكم أخذ اهلبة من السلطان الظامل قال الغزايل 

  :وإنام النظر يف السالطني الظلمة يف شيئني: ( سقطت أهليته لإلمامة 
إما  أن السلطان الظامل عليه أن يكف عن واليته وهو  :أحدمها

وهو عىل  فكيف جيوز أن يأخذ من يده معزول أو واجب العزل
 .)٤ ( ...) التحقيق ليس بسلطان

عىل حقها إال يف  جيب عىل األمة أن ال تتقبل هذا االعتداء  :اًخامس
  عرف املعتدي أن هناك من سيقاومه وحياكمه ملا أقدم حالة العجز إذ لو
 .عىل ما أقدم عليه 

                                                        
  ) .٤٦ -١٠/٤٣(ملحيي الدين النووي روضة الطالبني ) 1(
يف األذان ، باب إمامة العبد والويل ، وابن ماجه رقم ) ٦٩٣(ي رقم رواه البخار )2(

 ) .٣/١١٤(يف اجلهاد ، باب طاعة اإلمام ، وأمحد يف املسند ) ٢٨٦٠(
  ) .١/٥٤٩(البن عابدين تار خرد امل) 3(
   ) .٢/١٤٠(إحياء علوم الدين  )4(
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٦٧

٦٧

... املعتدي عىل اخلالفة بقوة العصبية   ( :قال حممد رشيد رضا
 . يطاع اضطرارا

 ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل امليتة وحلم اخلنزير عند الرضورة
ومقتضاه أنه جيب السعي . .  دنى من الفوىضتنفذ بالقهر وتكون أ

،  نفس عىل دوامها، وال جيوز أن توطن األ دائام إلزالتها عند اإلمكان
 ، كام فعلت األمم وال أن جتعل كالكرة بني املتغلبني يتقاذفوهنا ويتلقوهنا

، وكون  التي كانت مظلومة وراضية بالظلم جلهلها بقوهتا الكامنة فيها
، أمل تر إىل من استناروا بالعلم االجتامعي  رائها منهاقوة ملوكها وأم

 .)١()منها كيف هبوا إلسقاط حكوماهتا اجلائرة وملوكها املستبدين 
ا من  الرضا هبذه الطريق أدى إىل التقاتل عىل اإلمامة ظن:ا ًسادس

ا منهم لو علم أن هذا الطريق ًولعل كثري، بعضهم أن ذلك جائز هلم 
ولو أقدم عليه ، ملا أقدم عليه أنه آثم بفعله هذا ، وا ًليس مرشوع

ولكن عدم وضوح هذه احلقيقة سوغت لكثريين ، ألعاده إىل أهله 
منهم استباحة االستيالء واالستمرار فيه وإرهاب كل من نازعه أو 

  لكنكثري ًفإن احلكام ليسوا كلهم أرشارا بل يف كثري منهم خري عارضه 
 .مل يعلموا هذه احلقيقة 

                                                        
   .)٤٥ ( ملحمد رشيد رضااخلالفة) 1(
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٦٨

٦٨

 احلرص عىل الوالية هو السبب يف اقتتال الناس عليها (  :ال املهلبق
حتى سفكت الدماء واستبيحت األموال والفروج وعظم الفساد يف 

 .)١()األرض  
فرحنا بمصري  : ( وملا ذكر الذهبي مصري األمر إىل بني العباس قال

 من سيول -  ملا جرى-  ساءنا ما جرى-  واهللا- ، ولكن األمر إليهم
فالدولة الظاملة .  ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، والسبي والنهب الدماء

،  ارمـ، وال دولة عادلة تنتهك دوهنا املح مع األمن وحقن الدماء
، ما أشبه  ؟ بل أتت دولة أعجمية خراسانية جبارة وأنى هلا العدل
 .)٢() ! الليلة بالبارحة

 ني العباس دولةوهذا ما دفع بعض املؤرخني للقول بأن دولة ب
 .)٣()خراسانية رشقية 

إن بني العباس أخذوا اخلالفة بالغلبة   (: ويف هذا يقول املقريزي
  راسانـ، حتى أزال عجم خ ، ونالوها بالقوة بأيدي عجم أهل خراسان

 .)٤()بل استحالت اخلالفة كرسوية قيرصية، ... دولة بني أمية 
                                                        

  .) ١٣/١٢٦(فتح الباري ) 1(
   .)٦/٥٨(سري أعالم النبالء ) 2(
 . )٧٩(... ) الشعوبية وأثرها االجتامعي  (نقال عن كتاب ) ٢١٣(اآلثار الباقية للبريوين ) 3(
   .)٧٩(النزاع والتخاصم للمقريزي ) 4(
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٦٩

هذا الطريق بتعليل غريب  هناك علامء عللوا قبوهلم ملثل :ا ًسابع

وهذا التعليل هو دعوى أن صحة مجيع ، ليس له أي مستند رشعي 

  الزكوات إن مل يعتمدهاعقود القضاة والوالة وأئمة الصالة وقبض

 !!إمام رشعي تكون باطلة 

فإنه   (: قال القاري وهو يرد عىل من منع انعقاد إمامة الفاسق

 ، عليهم حال التولية أهنم من الفاسقني بسلطنة املتسلطنني الظاهر ُِلكْشُي

ويف القول بعدم انعقاد إمامتهم للمسلمني حرج عظيم يف الدين 

حيث يلزم منه عدم صحة اجلمعة ووالية القضاة وما ترتب عليها من 

مراده بعدم االنعقاد حالة :   اللهم إال أن يقالاألحكام والقضايا

  .)١()االختيار لكن املراد ال يدفع اإليراد 

 تنظري عجيب أشبه ما يكون بتنظري الرافضة الذين يزعمون اوهذ

وكل ترصف يف األمة ، ا هو صاحب السلطة ًا معصومًأن هناك إمام

 .  دون موافقته أو أمره فهو ترصف باطل

  العادلالسلطان( وجود  -ً مثال -فقد اشرتطوا لصحة صالة اجلمعة 

 ،   عليه الصالة والسالميادل النبـ ويقصدون بالسلطان الع-أو نائبه 

                                                        
  ) .٦/٢٣٩٤(ملال عيل القاري املصابيح املفاتيح رشح مشكاة مرقاة ) 1(
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٧٠

٧٠

 .)١( )-أو أحد أئمتهم الذين يقولون بعصمتهم 
،  ة صالة اجلمعةـوهلذا أوقف الشيعة بسبب الغيبة للمنتظر إقام

اجلمعة واحلكومة إلمام  ((:  كام منعوا إقامة إمام للمسلمني وقالوا
 .)٢()) املسلمني

 . واإلمام هو هذا املنتظر
 اليوم ال يصلون اجلمعة ، حتى قال وهلذا فإن معظم الشيعة إىل

إن الشيعة من زمان األئمة كانوا  ((:  املتأخرينعلامء الشيعة بعض 
 .)٣()) تاركني للجمعة

ال من الكتاب وال من فكال الدعويني باطل إذ ليس هناك دليل 
 ..يدل عىل ربط صحة أعامل الناس بتنصيب إمام السنة 

 فهي صحيحة وال عالقة هلا فأعامل الناس إذا كانت وفق الرشيعة
 . بوجود إمام

 جتوز اجلمعة: وقال مالك واألوزاعي والشافعي  (  :قال ابن بطال
 . سلطان كسائر الصلوات بغري 

                                                        
   .)٥٧ - ٢/٥٦( و) ١٧١ - ٢/١٧٠  (كتاب الصالة)  كتاب شيعي ( مفتاح الكرامة) 1(
  ) .٢/٦٩(:   كتاب الصالة ،مفتاح الكرامة) 2(
 : ، كام نقل ذلك عنه شيخهم اخلاليص يف كتابه اجلمعة البهباين يف تعليقه عىل املدارك) 3(

)١٣١. (  
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٧١

٧١

ٍ إن هللا فرائض ال ينقصها أن وليها وال أومل يلها منها  :قال مالك

 .)١(  )اجلمعة
 ستيالء طريق االستخالف وطريق اال- فإن هذين الطريقني : اًوأخري

كانت تتم هبام اإلمامة  يف غالب األحوال قد عرض األمة  اللذين -
 كرامة اإلنسان اموأهينت بسببه،  الدماء امإىل فساد كبري أريقت بسببه

مما أدى إىل كراهة األمة ،  ثروات األمة وأمواهلا اموهنبت بسببه
وقد انفجرت الشعوب يف ،  م للتخلص منهمحلكامها وتربصت هب

، ن بلد ومل تستفت العلامء الذين كانوا يروضوهنا لطاعة احلكام أكثر م
شعوب العامل من فيه ومل يتمكنوا من إصالح احلكام يف عرص حتررت 

وتوصلت إىل نظام حيفظ هلا كرامتها واستقرارها ، حكامها الظلمة 
هد تلك املجتمعات بينام مل اواألمة اإلسالمية تش، وأمواهلا ودماءها 

بل ، فيسارعوا إىل تصحيح الوضع هلا فداحة ظلمهم ِيع حكامها 
 مما جعل ،أخذهتم العزة باإلثم وغرهتم احلاشية املتاجرة بحقوق األمة 

وقد ، زية ـون هناية احلاكم هناية خمـثم تك، ان ـالدماء تسيل يف كل مك
 .هنايته هناية مرشفة  تكون كان بإمكانه أن

 
                                                        

  ) .٢/٣٢٦( رشح ابن بطال لصحيح البخاري) 1(
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٧٢

٧٢

  :لياتهومسؤ مهام اخلليفة : املسألة العارشة
مهام اخلليفة ومسئولياته  والذي يلزمه من األمور  ( :قال رمحه اهللا 

ن هذه إجيابية وهي أالشك . وقد تقدمت يف التأصيل ) عرشة أشياء 
 .تنبيه اإلمام إىل واجباته ومهامته 

 :ولكن هنا عدة أسئلة ليس هلا جواب 
زم ويلتهل هذه الواجبات تعرض عىل اإلمام عند العقد : ول األ

 ؟؟هبا 
 ! ن الذي يعرضها عليه ؟َوم: الثاين 

 !.؟ومن يتابع تنفيذ اإلمام هلا : الثالث 
 وما هو احلل إذا مل يلتزم اإلمام بتنفيذها ؟ : الرابع 

 ! تنفيذها ؟هوهل حكام عرصنا اليوم يعلمون عنها شيئا بل : اخلامس
 !ن ينبههم إليها ؟أوهل جيرؤ أحد اليوم : دس السا

 فام الفائدة - يف الغالب - سئلة جياب عنها بالسلبكل هذه األ
 ! ؟ وال توجد آلية لتنفيذهاإذن يف ذكر مهام ال تنفذ
 حق اإلمام عىل الرعية : املسألة احلادية عرشة

، فقد  ةـوإذا قام اإلمام بام ذكرناه من حقوق األم  (:قال املاوردي  
 الطاعة :  هم حقان، ووجب له علي أدى حق اهللا تعاىل فيام هلم وعليهم
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 . )والنرصة ما مل يتغري حاله
 : والذي يتغري به حاله فيخرج به عن اإلمامة شيئان

 .  جرح يف عدالته: أحدمها
، فأما اجلرح يف عدالته وهو الفسق فهو عىل  نقص يف بدنه:  والثاين

 : رضبني
 . ما تابع فيه الشهوة:  أحدمها
ال ـ األول منهام فمتعلق بأفعاـ، فأم ق فيه بشبهةـ ما تعل: والثاين

، وإقدامه عىل املنكرات حتكيام  ، وهو ارتكابه للمحظورات اجلوارح
، فهذا فسق يمنع من انعقاد اإلمامة ومن  للشهوة وانقيادا للهوى

، فلو عاد إىل  ، فإذا طرأ عىل من انعقدت إمامته خرج منها استدامتها
  ) . العدالة مل يعد إىل اإلمامة إال بعقد جديد

 :هنا قضيتان  : قلت
ري ـو طاعته يف غـق اإلمام الذي يويف بالعقد وهـ بيان ح:األوىل 
 .رصته إذا تعرض لالعتداء نمعصية و

ا إذا ـاد اإلمامة للفاسق وال استدامتهـدم انعقـ بيان ع :والثانية
فطاعة ، وال شك أن هذا حق ، حصل منه فسق بعد أن ولته األمة 

  أمر أوجبته الرشيعة حتىاألمة برضاها واختيارها املنصوب من اإلمام 
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 .تستقيم احلياة وتتحقق مقاصد اإلمامة 
ًوأما أثر الفسق عىل اإلمامة ابتداء وانتهاء فهو تنظري مجيل  وإن ، ً

كان هناك من خالف ولكن ليس قصد املاوردي اخلروج املسلح عىل 
قد معه عىل د الذي عقإن الع: وإنام يريد أن يقول ، من هذا حاله 

،  اإلمامة قد فسخ وأن بقاءه يف اإلمامة غري رشعي فإن ختىل فذلك حق
 .ًكام تقدم قريبا بيانهليس له  وإن بقي فهو مغتصب ما

إن مل ، امء األمة ـدرة عند غالبية علـالقبا تغيريه فهو مرهون ـوأم
 .يكن عند اجلميع لكن القصد معرفة هذا احلكم من األمة واألئمة 

والذي يعترب  -  اهللا رمحه- ض وقفات مع كتاب املاورديهذه بع
إذ هذه ، الرائد يف هذا الباب وال ينقص من قدره ما أوردته من نقد 

 .اب فيها فله أجران ومن أخطأ فله أجر ـمسائل اجتهادية من أص
،  وربام كان النقد كذلك عرضة لنقد آخر، وأما النقد فال حرج فيه 
 وإن كنت أعتقد أنني  ،اًبعضهم ينقد بعضوهكذا أهل العلم مازال 

ولكن ، لست يف درجة املاوردي وال عرشها فهو بحر ونحن جداول 
تغري الزمن وفساد احلكام ويقظة األمة أوجب مراجعة هذا التنظري 

لتستعيد عزهتا ،  احلكم يف األمة ملسائل اإلمامة لتصحيح مسار
 .   بعزيزوقيادهتا وما ذلك عىل اهللا، وكرامتها وقوهتا 
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 حال األمة اإلسالمية في ظل هذا الفقه
 من بعد العصر الراشدي إلى سقوط الدولة العثمانية

 

 احلكام الذين حكموا األمـة اإلسالمية من بعد اخللفاء غالبية
 .إما التوريث ، وإما االستيالء : الراشدين أتوا عن أحد طريقني 

ة من بعد اخلالفة ُوهذا النوع هو الذي حكمت به األمة اإلسالمي
 .الراشدة إىل اليوم 

أوائلهم يف القرن فقد أكد هذه احلقيقة مجلة من العلامء كان من 
وهو )   هـ١٤٠: ت  ( سلمة بن دينار  أبو حازم  العامل املجاهداألول 

يف قصة ) هـ٩٦: ت (سليامن بن عبد امللك : خياطب اخلليفة األموي 
سليامن بن :  أن  طرق وفيهارواها أبو نعيم وابن عساكر من ثالث

هل هبا رجل أدرك عدة من :  ، فقال  دخل املدينة حاجاعبد امللك
 ؟  الصحابة
جرى بينهام حوار ) ، فلام أتاه  ، فأرسل إليه ، أبو حازم نعم:  قالوا

 :وفيه 
 ؟ يا أبا حازم ما تقول فيام نحن فيه:  قال سليامن  (

 ؟  أو تعفيني يا أمري املؤمنني:   قال
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 . بل نصيحة تلقيها إيل:  قال

، فأخذوه عنوة بالسيف  إن آباءك غصبوا الناس هذا األمر:   قال

،  ، وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة من غري مشورة وال اجتامع من الناس

 ؟؟ ، فلو شعرت ما قالوا وقيل هلم وارحتلوا

 .بئس ما قلت :   فقال رجل من جلسائه
     امء امليثاقـاىل أخذ عىل العلـ تع، إن اهللا كذبت:   قال أبو حازم

 ( )      * +  ] ١٨٧:  آل عمران[...  
، ولك  يا أبا حازم هذه مائة دينار أنفقها:  ثم قام فلام وىل قال

، فكيف  واهللا ما أرضاها لك:  ، وقال ، فرمى هبا عندي أمثاهلا كثري
  !!أرضاها لنفيس؟؟

،  ، والدم حدثتك فامليتةفإن كانت هذه املائة دينار عوضا عام 
، وإن كان من مال  ، يف حال االضطرار أحل منه وحلم اخلنزير

، وإال فال حاجة يل  )١(املسلمني فيل فيها رشكاء ونظراء إن وازيتهم
فيها، إن بني إرسائيل مل يزالوا عىل اهلدى والتقى حيث كان أمراؤهم 

                                                        
أعطيت كل واحدة من األمة مثل ما أعطيتني أخذهتا وإال فال أي أن هذا املال لألمة فإن ) 1(

  .حيل يل أن آخذ من حقهم دوهنم  
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سوا وسقطوا من ، فلام نكسوا ونف يأتون إىل علامئهم رغبة يف علمهم
، كان علامؤهم يأتون إىل  ، وآمنوا باجلبت والطاغوت عني اهللا تعاىل

 .)١ ()  ....أمرائهم ويشاركوهنم يف دنياهم، ورشكوا معهم يف قتلهم
اخلالفة بعد منقرض األربعة  (  :) هـ٤٧٨:  ت ( قال اجلويني

، وأضحى احلق  شابتها شوائب االستيالء واالستعالءالراشدين 
 .)٢()ا ًا عضوضً، وصارت اإلمامة ملك حض يف اإلمامة مرفوضاامل

عن رشط العدالة يف الواليات  - ) هـ٦٨٤:  ت ( وقال القرايف
 يقدم يف كل والية من هو أقوم  :قاعدة : (-الصغرى داخل الدولة 

فيقدم يف احلروب من هو أعلم بسياسة اجليوش ومكائد ، بصالحها 
 : إىل أن قال ) إلخ ... أعلم باألحكام ويف القضاء من هو ، احلروب 

 )ُ ومل يشرتطها بعضهم  يف الواليات ُطت العدالةفلهذه القاعدة اشرت
  )٣() يف اإلمامة العظمى لغلبة الفسوق عىل والهتا

 .امة أو ورثوها وليسوا أهال هلا ـ أي استولوا عىل اإلم ـ

                                                        
وهو الذي استخلف عمر بن عبد ) ٤١-٢٢/٦٣  : ( دمشقتاريخ) ٢٣٤/ ٣  : (ليةاحل) 1(

سري أعالم النبالء . ًالعزيز بمشورة من العامل رجاء بن حيوة رمحهم اهللا مجيعا 
)٥/١١٣( 

  ) .١/١٣٩( الغياثي) 2(

  ) .١٠/٤٢(يف فروع املالكية للقرايف الذخرية ) 3(
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ابن وقال   (: عن والة زمانه ) هـ٦٧١:  ت ( : القرطبي لقاو
، وال  وأما طاعة السلطان فتجب فيام كان هللا فيه طاعة:  خويز منداد

إن والة زماننا ال جتوز :  ولذلك قلنا،  جتب فيام كان هللا فيه معصية
،  ، وجيب الغزو معهم متى غزوا طاعتهم وال معاونتهم وال تعظيمهم

، وإقامة ذلك عىل وجه  ، وتولية اإلمامة واحلسبة واحلكم من قبلهم
وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة املعايص جازت .  الرشيعة

وإن كانوا مبتدعة مل جتز الصالة معهم إال أن خيافوا ،  الصالة معهم
 !؟  فكيف لو رأى حكام زماننا.)١ () فيصىل معهم تقية وتعاد الصالة

 .فهو رمحه اهللا يقرر أن الوالة يف عرصه مل تتوافر فيهم رشوط اإلمامة 
وهو يرشح حديث ) هـ١٠١٤:  ت  ( :ال عيل القاريقال امل

بفتح العني فعول ) ثم ملكا عضوضا ( مراحل احلكم يف األمة 
ُّيصيب الرعية فيه ظلم يعضون فيه :  ، من العض بالسن أي للمبالغة ُ

، وهو اخلبيث الرشير   بضم العني مجع عض بالكرسي، ورو عضا
، وهذا  قـري حـم بغ، ويؤذوهن ون ملوكا يظلمون الناسـيك:  أي

، فال يشك بأن عمر بن عبد  مبني عىل الغالب إذ النادر ال حكم له
، وقضاياه مشهورة ومناقبه  العزيز كان عادال حتى سمي عمر الثاين

                                                        
  ) .٥/٢٥٩(التفسري ) 1(
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 ) جربية( ذلك األمر أو ثم هذا األمر كائن :  أي) ثم كائن  (،  مسطورة
بضمتني )  وعتوا (قهرا وغلبة :  بفتح اجليم واملوحدة عىل النصب أي

،  ، أي يف احلرث واألنعام) وفسادا يف األرض ( تكربا :  فتشديد أي
ولعل وجه العدول يف الكالم ،  منكرات العظام) الـ ( وغري ذلك من 

 ، حيث استقرت ، كام هو مشاهد يف هذه األيام هو االستمرار والدوام
 مراعاة رشوط، من غري  اخلالفة يف أيدي الظلمة بطريق التسلط والغلبة

، والتحكم  ، ثم يف زيادة الظلم والتعدي عىل الرعايا اإلمامة أوال
 ، ثم يف إعطاء املناصب لغري عليهم بأنواع الباليا وأصناف الرزايا ثانيا

أرباهبا املستحق هلا، وعدم االلتفات إىل العلامءالعاملني واألولياء 
،  قتال مع املرشكني، ثم غالب سالطني زماننا تركوا ال الصاحلني ثالثا

 ولذا قال ؛ وتوجهوا إىل مقاتلة املسلمني ألخذ البالد وإعطاء الفساد
 .)١() من قال سلطان زماننا عادل فهو كافر:  بعض علامئنا

ولكن هؤالء احلكام إىل هناية اخلالفة العثامنية كانوا يعتمدون 
لغيها الرشيعة اإلسالمية هي املصدر حلكم املجتمع ومل جيرؤ أحد أن ي

 . أو يستبدهلا بغريها

                                                        
  ) .٨/٣٣٧٣(رشح مشكاة املصابيح ملال عيل القاري مرقاة املفاتيح ) 1(
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  ،نعم مل يكونوا يلتزمون هبا التزاما كامال أو مل يكن غالبيتهم كذلك

فكانت جتري منهم أعامل فيها ظلم وجور عىل شعوهبم تزيد وتنقص 

 . من حاكم إىل آخر

 .ولكن املرجع لألمة يف األحكام هو الرشيعة 
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 لعثمانيةحال األمة بعد سقوط الخالفة ا
 إلى العصر الحاضر

ثم اتسع االنحراف بعد سقوط اخلالفة العثامنية التي خلفها حكم 

استعامري من الدول الغربية استولوا عىل غالبية العامل اإلسالمي 

 إن ثم، أشاعوا خالل حكمهم الفساد وربوا طوائف عىل ذلك الفساد 

كم ملن األمة جاهدهتم حتى أخرجتهم من ديارها لكنهم سلموا احل

 . ربوهم عىل أخالقهم وفسادهم

 وفيام ييل إشارة رسيعة إىل واقع األمة يف ظل احلكومات التي حكمت

 .األمة بعد رحيل االستعامر 

 . الرشيعة اإلسالمية وحل حملها أنظمة وضعيةألغيت  )١(

 ظهرت وسائل اإلعالم من قنوات وإذاعات وجمالت وكلها )٢(

  .ة تنرش الرذيلة وحتارب الفضيل

ا أو  مجيع مناصب الدولة ال يعني فيها إال منحرف فكري)٣(

 .وندر وجود إنسان رشيف ، أخالقيا 

حتى  - بل ألغيت يف بعضها - املناهج اإلسالمية فيها قلصت )٤(

  تلك  خالل من اهللاال يكاد املسلم يعرف أركان دينه وكيفية عبادة 
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 . املناهج
ل  مراحت الدولة وكذلك يفيف مجيع مؤسساختالط اال رشع )٥(

 .التعليم 
 حورص املتدينون وحورصت الدعوة وحورص الدعاة بل زج )٦(

هبم يف السجون ولقي كثري منهم أصناف التعذيب ومات كثري منهم 
 . حتت التعذيب

 .  هنبوا ثروات األمة ومكنوا أقارهبم و أصدقاءهم من هنبها)٧(
ستطيع شخص أن  أرعبوا الناس بأجهزة التجسس حتى ال ي)٨(

 . ٍينكر عىل وال منكره
 .  تآمر كثري من احلكام مع أعداء األمة لتجفيف منابع الدين)٩(
 .  إقصاء العلامء عن مواقع القرار وجمالس الشورى)١٠(
 .  حمارصة كل عمل دعوي أو خريي)١١(
 . تشويه صورة املتدينني وتنفري الناس عنهم )١٢(

 .)١(تليت به األمة اإلسالميةهو الذي ابمن احلكم فهذا النوع 
، باالستقرار يف تلك البلدان وهلذا مل تتمتع املجتمعات اإلسالمية 

 . فتارخيها مملوء بالثورات واالنقالبات إىل اليوم
                                                        

  .يضم هذا مع احلوار الذي وضع يف أواخر املطلب الثاين اآليت ) 1(
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 المطلب الثاني
  بالروايات والمراد بالمصطلحاتاالستداللنقد 

 بالنهي عن الخروج على األئمة والمراد
 .  لموضوعا عن أهمية : تمهيد

  االستدالل بأدلة في غير محلها :  ىـاألول المسألة
 بأحاديث ال تخلو من  االستدالل : المسألة الثانية

 . علة                          
  عن الفقهاء بنهي المراد تحرير : المسألة الثالثة

 . األئمة على                           الخروج
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 وضوععن أهمية الم: تمهيد 
القضائية عىل ركنني أساسني إذا وقع  تقوم الفتاوى واألحكام

غري صائبة وذانك  اخللل فيهام أو يف أحدمها كانت الفتاوى واألحكام
 : الركنان مها

  . ل بهَاملستد
  . ل عليهَواملستد

 حتى تصح  دقيقاًرايوهلذا جيب عىل املفتي والقايض أن حيررمها حتر
  .فتاواهم وأحكامهم

:  منهام ، ال بد للحاكم فهاهنا نوعان من الفقه(  : ابن القيمقال 
،  وأحوال الناس الواقع ، وفقه يف نفس فقه يف أحكام احلوادث الكلية

ثم يطابق بني هذا .  ، واملحق واملبطل به بني الصادق والكاذب يميز
، وال جيعل الواجب خمالفا  من الواجب حكمه الواقع وهذا فيعطي

 .)١( )للواقع
قصورا يف  واملتتبع للفتاوى واألحكام غري الصائبة جيد أن هناك

  .أحد هذين الركنني أو يف كليهام
 م للمعصو ام تتوافرـنعم ال يكلف اإلنسان اإلصابة ألن اإلصابة إن

                                                        
  ) .٥ (الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية) 1(
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 األنبياء غري معصومني ولكنه يكلف االجتهاد والذي هو مظنةوما عدا 
 . اإلصابة

قد ولكنه واالستنباط   االجتهادوالفقه السيايس أكثره يقوم عىل
ض له نوع من اخللل يف هذين الركنني أو يف أحدمها مما نتج عنه َرَع

 واستنباطات غري صائبة ولعل هذا املبحث يفتح الباب للباحثني فتاوى
الفتاوى واالستنباطات لتصحيح مسارها  املتخصصني ملراجعة تلك

 . وفك أسارها
    .لة في غير محلهااالستدالل بأد : المسألة األولى

 أصحابه  خياطب فيها طوائف منوردت روايات كثرية عن النبي 
فهي خطاب خاص ثم إن العلامء عمموا االستدالل هبا حتى رسخ 

 خاطب هبا أمته لبيان كيفية التعامل أن النبي  يف أذهان املتأخرين
ولشدة ما ترسخ يف أذهان  مع جور احلكام الذين يأتون بعده 

أنه  خرين فإهنم نظروا إىل كل من خيالف هذا االستدالل عىلاملتأ
ًخيالف نصوصا يف املسألة مع أهنم إنام خالفوا اجتهادا قابال للخطأ  ً ً

  .والصواب
 يف الصحيحني وفيام ييل نورد نامذج من تلك الروايات مكتفني بام ورد

  بحسب نوعية اخلطاب النبوي ثم نحلل ثالث جمموعاتونضعها يف 
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٨٦

٨٦

 .  املراد هبا ظها ونحررألفا

 .  التي ختاطب األنصار عىل وجه اخلصوص :املجموعة األوىل 

  .اخلصوص  عىل وجهالتي ختاطب أمراء النبي  :املجموعة الثانية 

  . ظاهرها عن الوالية العظمى :املجموعة الثالثة 

 .  األنصار عىل وجه اخلصوص األحاديث التي ختاطب : املجموعة األوىل

 :  روايات ال-أ

عىل الصرب  وردت أحاديث ختاطب األنصار عىل وجه اخلصوص

 عىل ما قد حيدث من إخواهنم املهاجرين من استئثار ببعض أمور الدنيا

 : وقد ورد ذلك األمر بالصرب يف عدة مناسبات ومن ذلك ما ييل عليهم

 أن رجال من ، ، عن أسيد بن حضري  عن أنس بن مالك -1

 : ؟ قال فالنا ، أال تستعملني كام استعملت سول اهللايار:  قال األنصار

 . 1) ()) ، فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض ستلقون بعدي أثرة ((

أتى النبي  رجال أن:  ، عن أسيد بن حضري عن أنس بن مالك -2

 إنكم ((:  فالنا ومل تستعملني؟ قال ، استعملت رسول اهللا يا:  ، فقال  

                                                        
يف اإلمارة ، باب ) ١٨٤٥(يف مناقب األنصار ، ومسلم رقم ) ٣٧٩٢(البخاري رقم ) 1(

  ) . ٤/٣٥٢(األمر بالصرب عند ظلم الوالة ، وأمحد يف املسند 
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٨٧

٨٧

 .)١()) ربوا حتى تلقوين، فاص سرتون بعدي أثرة

إنكم  (( : لألنصار قال النبي :  ، يقول أنس بن مالك  -3

 .)٢()) تلقوين وموعدكم احلوض ، فاصربوا حتى  أثرة ستلقون بعدي

   : رسول اهللا  قال لنا : قال - األنصاري  بن زيد-عبد اهللا  -4

 رسولتأمرنا يافام :   قالوا)) تنكروهنا إنكم سرتون بعدي أثرة وأمورا ((

 .)٣()) حقكم ، وسلوا اهللا أدوا إليهم حقهم (( : ؟ قال اهللا

دعا النبي :  قال ، حني خرج معه إىل الوليد أنس بن مالك  -5

 ال إال أن تقطع :  فقالوا ، إىل أن يقطع هلم البحرين األنصار

،  تلقوين ، فاصربوا حتى إما ال ((:  ، قال إلخواننا من املهاجرين مثلها

 .)٤()) فإنه سيصيبكم بعدي أثرة
  عىل رسوله  ملا أفاء اهللا:  ، قال عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم -6

                                                        
 ، )) إنكم سرتون بعدي أثره (( يف الفتن ، باب قول النبي ) ٧٠٥٧(البخاري رقم ) 1(

  ) . ٣/١٦٧(وأمحد يف املسند 
  ) .٣/١٧١(يف مناقب األنصار ، وأمحد يف املسند ) ٣٧٩٣ (البخاري رقم) 2(
يف ) ١٠٦١(يف املغازي ، باب غزوة الطائف ، ومسلم رقم ) ٤٣٣٠(البخاري رقم ) 3(

  ) . ٤/٤٢( الزكاة ، باب إعطاء املؤلفة قلوهبم ، وأمحد يف املسند 
، واحلميدي ) ٣/١١١(يف مناقب األنصار ، وأمحد يف املسند ) ٣٧٩٤(البخاري رقم ) 4(

  ) . ١١٩٥(رقم 
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٨٨

٨٨

 ، يعط األنصار شيئا ومل ، ، قسم يف الناس يف املؤلفة قلوهبم يوم حنني
 يا ((:  ، فخطبهم فقال فكأهنم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس

، وكنتم متفرقني  فهداكم اهللا يب، أمل أجدكم ضالال  معرش األنصار
اهللا :  واـ كلام قال شيئا قال)) وعالة فأغناكم اهللا يب ، فألفكم اهللا يب
:  قال.  ))  وا رسول اهللاـجتيب م أنـما يمنعك (( : قال .ورسوله أمن 
 .  أمن اهللا ورسوله:  ، قالوا كلام قال شيئا

 ون أن يذهب، أترض جئتنا كذا وكذا:  لو شئتم قلتم ((:  قال
 ، لوال اهلجرة  إىل رحالكم، وتذهبون بالنبي  والبعري الناس بالشاة

، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت  لكنت امرأ من األنصار
إنكم ستلقون  ، األنصار شعار والناس دثار ، وادي األنصار وشعبها

 .)١()) تلقوين عىل احلوض ، فاصربوا حتى بعدي أثرة
  . الروايات وقفة مع هذه -ب 

اتفقت مجيع ألفاظها عىل  هذه املجموعة تشتمل عىل ست روايات
الذي  خطاب األنصار إال رواية واحدة وهي الثانية أهبمت الشخص

   والثالثة قد بينت أن يستعمله ولكن الروايتان األوىلطلب من النبي 

                                                        
يف ) ١٠٦١(يف املغازي ، باب غزوة الطائف ، ومسلم رقم ) ٤٣٣٠(البخاري رقم ) 1(

  ) . ٤/٤٢(الزكاة ، باب إعطاء املؤلفة قلوهبم ، وأمحد يف املسند 
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٨٩

٨٩

 .  كان لألنصار أن اخلطاب
 سيلقونه بعد ماهذه النصوص حث لألنصار عىل الصرب عىل يف 
 .   املهاجرين من االستئثار ببعض األمور  من إخواهنم وفاته

اصربوا حتى تلقوين  (( قوله باب قول النبي  :  قال ابن حجر
 .)١(أي خماطبا لألنصار بذلك )) عىل احلوض

يف غريهم فيختصون  وأشار بذلك إىل أن األمر يصري : ( وقال
فيام أخرب به   وهو معدودصف دوهنم باألموال وكان األمر كام و

 .)٢( )من األمور اآلتية فوقع كام قال
ومل  ) خاص باألنصار بن التني عن الداودي أنهاونقل  : ( وقال

  .)٣(يقنع بقوله
 .   عام وهناك من قال بأهنا وإن كانت خاصة لكن حكمها

الصرب عىل ما  نعم يمكن أن يستدل هبذه النصوص عىل استحباب
املسلم من أخيه املسلم من استئثار الحتاد األمرين أما قد حيصل عىل 

  حتى يستدل هبا عىل وجوب الصرب عىل ظلم وجور احلكام بعده  أن

                                                        
  ) . ٧/١١٧( فتح الباري ) 1(

  ) .٧/١١٨( فتح الباري ) 2(
  ) .١٣/٩٢( فتح الباري ) 3(
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٩٠

٩٠

 .  رشعيني فهذا مما ال تدل عليه النصوص ًولو كانوا حكاما غري
 .  واملهاجرون األنصار:  يتحدث عن طائفتني مها فإن النبي 

سيستأثرون عليهم ببعض  هاجرينفيخرب األنصار أن إخواهنم امل
 .  أمور الدنيا فليصربوا عىل استئثارهم

دونه وقد يكون بأخذ  واالستئثار قد يكون بأخذ األفضل وترك ما
والذي يظهر واهللا أعلم أن الذي حدث ، الكل وحرمان اآلخر منه 

 أن املهاجرين األول إذ مل يعرف يف حياة الصحابة بعد النبي  هو
 من كامل حقوقهم ولكن ربام استأثروا بغالبية  األنصارحرموا إخواهنم

 .  واليات األمصار وقيادة اجليوش
 .  يقسموهنا عىل اجلميع أما األموال فقد كان اخللفاء األربعة

ًالظلم ال أظنه متجها  فاالستدالل هبذه الروايات عىل الصرب عىل

  . إذ هناك فرق بني الظلم واالستئثار باألفضل
االستدالل هبا عىل  جواز االستدالل هبا يف املايض فإنولو قدرنا 

  . الظلم القائم اليوم فيه قصور ال يليق بطالب العلم
أشد أنواع الظلم  فإن الظلم الذي تعرضت له األمة اليوم هو من

بالصرب   أمته أن يأمر النبي اهللا الذي أفسد الدين والدنيا ومعاذ 
ًبا للسالمة وديننا قد رشع اجلهاد عىل هذا الظلم واإلفساد للدين طل
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٩١

٩١

 وإقامة العدل ثم يأمر  اهللاالء كلمة ـفيه األرواح إلع الذي تزهق
 .  واملنكر إذا صدر من احلكام املسلمني بالرضا بالظلم

  . فحسب تغيري احلاكم نعم يف حالة العجز تسقط كل األحكام وليس حكم

 عىل طاعة من الصحابة األحاديث التي حتث  :املجموعة الثانية

  : عليهمره النبي َّأم

 .   عرض الروايات-أ 

اإلسالم وعىل  عىل:  عىل أمرين كان الناس يبايعون النبي 

 .  السمع والطاعة

البحث إذ البحث  فأما البيعة عىل اإلسالم فليست من مسائل هذا

 .  وألمرائه  ُإنام هو يف الروايات التي تعنى بقضية الطاعة للرسول

 .   ييل نورد أشهر الروايات يف هذا املوضوعوفيام

 رسول اهللا بايعنا (( : ، قال عن الوليد عن عبادة بن الصامت -1

ننازع األمر أهله وأن ال ، يف املنشط واملكره  عىل السمع والطاعة ، 

 .)١()) الئم ، ال نخاف يف اهللا لومة أو نقول باحلق حيثام كناوأن نقوم 
 ،  الصامت دخلنا عىل عبادة بن:  ، قال أميةوعن جنادة بن أيب  -2

                                                        
  ).١٧٠٩(سلم رقم م ) ٧١٩٩(ري رقم البخا) 1(
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٩٢

٩٢

،  دث بحديث ينفعك اهللا بهـ، ح أصلحك اهللا:  ، قلنا و مريضـوه
 : علينا  فبايعناه فقال فيام أخذدعانا النبي :  ، قال سمعته من النبي 

 وعرسنا ويرسنا ، ، يف منشطنا ومكرهنا عىل السمع والطاعة بايعنا أن ((
،  بواحا ، إال أن تروا كفرا ال ننازع األمر أهلهوأن  ، وأثرة علينا

 .)١()) عندكم من اهللا فيه برهان
عىل السمع   رسول اهللا نبايع كنا : ، يقول عبد اهللا بن عمر -3

 .)٢()) فيام استطعت (( : يقول لنا ، والطاعة
السمع  (( : ، قال ، عن النبي  م عن عبد اهللا بن عمر -4

، فإذا  يؤمر بمعصية ما مل ، سلم فيام أحب وكرهوالطاعة عىل املرء امل
 .)٣()) أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

اسمعوا  ((  قال رسول اهللا:  ، قال  عن أنس بن مالك -5
 .)٤()) زبيبة ، كأن رأسه وإن استعمل عليكم عبد حبيش ، وأطيعوا

                                                        
يف احلدود ، باب احلدود ) ١٧٠٩(يف الفتن ، ومسلم رقم  ) ٧٠٥٥(البخاري رقم ) 1(

  . وكفارات ألهلها 
  . يف اإلمارة ، باب حرمة نساء املجاهدين ) ١٨٦٧(مسلم رقم ) 2(
رقم يف األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ، مسلم ) ٧١٤٤(البخاري رقم ) 3(

  . يف اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء ) ١٨٣٩(
  .يف األحكام ، باب أجر من قىض باحلكمة ) ٧١٤٢(اري رقم خالب )4(
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٩٣

٩٣

ا ـ، أهن ، حتدث ديتـسمعت ج:  ، قال نيـعن حييى بن حص -6
ولو استعمل  (( : ، وهو يقول  خيطب يف حجة الوداعبي الن سمعت
  .)١()) ، فاسمعوا له وأطيعوا يقودكم بكتاب اهللا عبد عليكم

 من رأى من أمريه (( : ، قال  عن النبي م عن ابن عباس -7
، إال مات  شربا فامت اجلامعة فإنه من فارق شيئا يكرهه فليصرب عليه

  .)٢()) ميتة جاهلية
 من كره من أمريه (( : ، قال ، عن النبي  ن عباسوعن اب -8

 . )٣()) جاهلية شربا مات ميتة من خرج من السلطان ، فإنه شيئا فليصرب
من أطاعني فقد  (( : ، قال أن رسول اهللا :   هريرة أيبعن  -9

د ـفق أمريي ومن أطاع ، ، ومن عصاين فقد عىص اهللا أطاع اهللا
 .)٤())  عصاينفقد أمريي ومن عىص ، أطاعني

                                                        
  .يف اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمري ) ١٨٣٨(مسلم رقم ) 1(
يف اإلمارة ، باب وجوب ) ١٨٤٩(رقم  سلمميف الفتن ، و  )٧٠٥٤(اري رقم خالب )2(

  .املسلمني مالزمة مجاعة 
يف اإلمارة ، باب وجوب ) ١٨٤٩(رقم  سلمميف الفتن ، و ) ٧٠٥٣(البخاري رقم ) 3(

 .مالزمة مجاعة املسلمني 
يف اإلمارة ، باب وجوب  ) ١٨٣٥(يف األحكام ، ومسلم رقم ) ٧١٣٧(البخاري رقم ) 4(

  . طاعة األمراء 
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٩٤

٩٤

من أطاعني فقد  (( :  قال، عن النبي   عن أيب هريرة -10

 ، أطاعني فقد ومن يطع األمري ، ، ومن يعصني فقد عىص اهللا أطاع اهللا

 .)١()) فقد عصاين ومن يعص األمري

،  من أطاعني فقد أطاع اهللا (( : قال   عن النبيوعنه  -11

 ، ومن يعص أطاعني األمري فقد، ومن يطع  ومن عصاين فقد عىص اهللا

 ، فإن أمر به يقاتل من ورائه ويتقى وإنام اإلمام جنة ، األمري فقد عصاين

 . )٢()) منه ، فإن له بذلك أجرا وإن قال بغريه فإن عليه بتقوى اهللا وعدل

 .   الوقوف مع هذه الروايات-ب 

 : فنقول فيام ييل نقف مع هذه املجموعة

  : عدة قضايا نورد أمههاوردت يف هذه املجموعة 

  .   ولوالتهالسمع والطاعة له : ًأوال 

 والطاعة ملن واله  أساس الدين ويتبعه السمعفالسمع والطاعة له 

 اهللا  عليهم ألنه سيويل عليهم بعضهم لقيادة اجليوش واجلهاد يف سبيل

                                                        
  . املصدر السابق ) 1(

د والسري ، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي به ، يف اجلها )٢٩٥٧(اري رقم خالب) 2(
وإنام اإلمام : ومل يقل يف اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء ، ) ١٨٣٥( رقم ومسلم

  .ُيف اإلمارة أيضا ، باب اإلمام جنة ) 1841(ً  ولكنه رواه مستقال ،إلخ... جنة 
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٩٥

٩٥

 .  وهذا يتطلب طاعة اجلند لرئيسهم وهو مما كانت تأنف منه العرب

يطيعون إال  ًعرب كانوا يأنفون من طاعة بعضهم بعضا إذ الفإن ال

رؤساءهم وسادهتم فحسب وأما االنقياد لبعضهم البعض فهو مما 

 .  العرب كانت تأباه

،  اهلجرة وبعدها وهذه البيعة كانت تؤخذ عليهم يف زمن مبكر قبل

 فهذا ابن عمر قد أسلم قبل اهلجرة وعبادة بن الصامت قد بايع قبل

  .كذلك حيث كان من النقباء االثني عرش ليلة العقبة ةاهلجر

بيعة العقبة   األنصاري اخلزرجي عن فقد قال جابر بن عبد اهللا

 : ؟ قال يا رسول اهللا عالم نبايعك:  فقلنا (( وقد شهدها مع أبيه

، والنفقة يف العرس  يف النشاط والكسل تبايعوين عىل السمع والطاعة

، وأن يقوهلا ال يبايل  ملعروف والنهي عن املنكروعىل األمر با ، واليرس

 عليكم قدمت إذا ، ومتنعوين روينـوعىل أن تنص ، يف اهللا لومة الئم

  .)١()) ، ولكم اجلنة وأبناءكم منه أنفسكم وأزواجكممما متنعون 

اإلسالم فلم يكن ثمة  يف أول وهذا يؤكد أن البيعة املذكورة كانت

 ى ـعل )) إمارة (( هناك  وإنام سيكون الفة وال خ)) إمامة ((حديث عن 

                                                        
  . 6274 )( رقم رواه ابن حبان) 1(
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٩٦

٩٦

 .   اجليوش والرسايا
يعرفون  ، ال كانت قريش ومن يليهم من العرب ( : قال اخلطايب

 ِّيلُ، وو ، فلام كان اإلسالم ، وال يدينون لغري رؤساء قبائلهم اإلمارة
، فإنام  ، وامتنع بعضهم من الطاعة ، أنكرته نفوسهم األمراء عليهم

، ومن  ، يعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته هذا القول هلم قال 
، فال  األمراء الذين كان يوليهم ليطاوعوا،  عصاهم فقد عىص أمره

 . ) يستعصوا عليهم
 وإذا كان إنام وجبت طاعتهم) :  القائل هو اخلطايب ( :قلت 

فخليق أن ال يكون طاعة من كان منهم خمالفا  ، لطاعة رسول اهللا 
 . )١() فيام يأمره به واجبة  هللالرسول ا

يليها من العرب ال  قيل كانت قريش ومن  ( :وقال ابن التني
حيثهم  فقال هذا القول يعرفون اإلمارة فكانوا يمتنعون عىل األمراء

عىل طاعة من يؤمرهم عليهم واالنقياد هلم إذا بعثهم يف الرسايا وإذا 
  .)٢( ) الكلمةلئال تفرتق البالد فال خيرجوا عليهم والهم

 له وألمرائه  ام هوـفاملراد إذن بالسمع والطاعة يف هذه النصوص إن
                                                        

   ) . ٢/١٤٢٠( يب أعالم احلديث للخطا) 1(
 ) . 13/112 ( الباري  فتح) 2(
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٩٧

٩٧

 عىل وجه اخلصوص إذ هم الذين والهم  هذه الوالية ومن 
 .  ًأن يطيعوا من نصبه أمريا عليهم حقه عىل أصحابه

 .  إن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: وقد يقال 
غري منطبقة   لكنهاأوامره ونواهيه نعم هذه قاعدة يف : فنقول 

 :  هنا ألمرين
 امل يأخذه ً أن اللفظ خاص وليس عاما ألنه بيعة خاصة :األول

ًأحد من خلفائه الراشدين عىل من أسلم جديدا ولو كانت هذه البيعة 
 وقد تقدم تعليل العلامء الدين هبذه الصيغة ملا تركوها بعده  أساس

 . طاعةوال هلذه البيعة عىل السمع
جاز أن تؤخذ   إن توىل بطريق رشعي أن من توىل بعده  :الثاين

ُالبيعة له بعقد جديد فيه السمع والطاعة فال يكتفى هبذه البيعة حتى 
 قبل ذلك كان يبايع اخللفاء بعقد جديد ولو كان بايع النبي  من

احتاجوا إىل بيعة جديدة مثلها كمثل البيعة عىل  ًهذا العقد كافيا ما
ًالسمع والطاعة فإن أحدا مل يبايع  إلسالم التي كان معها البيعة عىلا

   .عىل اإلسالم مرة أخرى ألن البيعة السابقة كافية
 .)١()   وأمرائه، ثم يتناول من بعدهم فهو للنبي  (: ابن عطيةقال و

                                                        
  ) . ٢/٧٠(املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )  1(
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٩٨

٩٨

  .. يف الوالية   النهي عن منازعة والته: ًثانيا
 يف منازعة والته  ضح إذ ال جيوزوأما النهي عن املنازعة فهو وا

 .   عىل أمتهواليتهم ألهنا والية مستمدة من واليته 
طاعة ذلك  ً عليهم شخصا وجبتَّ فإذا وىلفهو ويل أمر األمة 

 .  الويل ما مل يأمر بمعصية وحرمت منازعته يف الوالية
بمن   الوارد يف احلديث اصطالح خاص)) أهل األمر ((ومصطلح 

أو ولته األمة بعد كام تقدم بيانه يف مبحث  (  اهللا واله رسول
وإن كان أصبح هذا  كل من توىل أمر األمة وليس املراد) التأصيل 

االسم يطلق عىل كل الوالة الذين حكموا األمة اإلسالمية بالرشيعة 
رآن ـ ولكن املراد بيان املراد به يف القً قبوال للواقع املفروضاإلسالمية

دم ذكر املراد به يف السنة ونحن نورد املراد به يف القرآن وقد تقوالسنة 
 .الكريم 

  Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ : قال تعاىل

Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á 
â ã ä    ]٥٩ : النساء[    

 من يستدل عىل وجوب هذه اآلية هي اآلية الوحيدة التي يستدل هبا

 والة (( أو )) أويل األمر ((ني وقد أصبح اصطالح طاعة احلكام املسلم
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٩٩

٩٩

    أو )) احلاكم ((ً اصطالحا ال يتبادر منه عند اإلطالق إال أنه )) األمر

 .  احلقيقة فإن هذا اإلطالق فيه تساهل كبري  ويف)) احلكام ((

 ُالذين كان يؤمرهم   النبي)) أمراء ((فإن املراد هبذا االصطالح هو 

 َصوص وفيهم نزلت هذه اآلية واالستدالل هبا عىلهو عىل وجه اخل

 :  ًغريهم ليس دقيقا ويتبني ذلك بام ييل

 .  سبب النزول -1

 ، حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا:  قال البخاري  (: )١(قال ابن كثري

، عن  ، عن يعىل بن مسلم ، عن ابن جريج حجاج بن حممد األعور

  Ê Ë Ì Í Î  Ï:  ، عن ابن عباس بن جبري سعيد
Ð ؛ إذ بعثه عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي نزلت يف:   قال 

  .)٢(رسية  يف رسول اهللا 
،  حدثنا األعمش ،  حدثنا أبو معاوية: وقال اإلمام أمحد بن حنبل

:  ، عن عيل قال ، عن أيب عبد الرمحن السلمي عن سعيد بن عبيدة

                                                        
  ) . ٢/٣٤٢(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) 1(

باب وجوب  ، مارةإل يف ا)١٨٣٤(رقم مسلم و، يف التفسري ) ٤٥٨٤(رقم البخاري ) 2(
، وسنن ) ١٦٧٢ ( رقم، وسنن الرتمذي) ٢٦٢٤( رقم أيب داود وسننطاعة األمراء ، 

  ) .٧/١٥٤( النسائي



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

١٠٠

١٠٠

، فلام   من األنصار، واستعمل عليهم رجال  رسيةاهللا  بعث رسول
أليس قد أمركم :  فقال هلم:  قال.  عليهم يف يشء خرجوا وجد

ثم دعا . امجعوا يل حطبا:  ، قال بىل:  تطيعوين؟ قالوا  أنرسول اهللا 
فهم :  قال . [ عليكم لتدخلنها عزمت:  ، ثم قال بنار فأرضمها فيه

إىل  رتمإنام فر:  فقال هلم شاب منهم:  قال]  القوم أن يدخلوها
، فإن  ، فال تعجلوا حتى تلقوا رسول اهللا   من الناررسول اهللا 

 فرجعوا إىل رسول اهللا :  قال.  أمركم أن تدخلوها فادخلوها
؛ إنام  لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا ((:  ، فقال هلم فأخربوه

 .)١()) يف املعروف الطاعة
لنزوهلا ذكره  آخرً عن طاعة الوالة وسببا  ثم أورد عدة أحاديث

 . الطربي ال خيرج عن هذا املعنى
وهي   فالشاهد أن اآلية السابقة وردت يف أحد أمراء النبي

حدث من نزاع بينه وبني جيشه فتقرر أنه جيب طاعة ويل  تعالج ما
 وإىل  اهللا فإن اختلفوا احتكموا إىل ره رسول اهللا َّأم األمر الذي

 .   رسوله 

                                                        
ازي ، باب رسية ـيف املغ) ٤٣٤٠(اري رقم ـ، والبخ) ١/٨٢(د يف املسند ـأخرجه أمح) 1(

  .يف اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء) ١٨٤٠(عبد اهللا بن حذافة ، ومسلم رقم 
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١٠١

١٠١

 عىل وجه اهللا   أي الذين والهم رسول)) األمرأويل  (( فقوله 

 اخلصوص ألهنم استمدوا واليتهم من توليته هلم كام سيأيت بيانه فيام

  . ييل بمشيئة اهللا تعاىل

  : )) أويل األمر (( التحليل اللغوي هلذه الكلمة -2

األمر أو يملك األمر   يف اللغة بمعنى صاحب أي الذي ييل :ويل

 .  يف مجاعة ما

املرأة أي صاحب  ويل ( :فصاحب األمر أي مالكه قال ابن منظور 

 .)١( )أمرها واحلاكم عليها

 . والنهي  السلطة أي من له األمر  بمعنى)) األمر (( و

  : ملخص املعنى

  أن اآلية توجب طاعة أشخاص بوصفهم وليس بأسامئهم-١

  . له هذا الوصف وجبت طاعته فكل من حتقق

 . من صاحب احلق ُالسم هو من أعطي هذا احلقوالذي يستحق هذا ا

 َّالذين أمرهم يف حياته  النبي )) أمراء ((والذي حصل عليه إنام هم 

 .  فتأمريه هلم أعطاهم هذا االستحقاق

                                                        
  ) .١٥/٤١٣(لسان العرب  )1(



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

١٠٢

١٠٢

 _    ̂  [ \ ]  Z: ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعاىل 
` a cb d e f    g h i  j k l 

m n po q r  s t u v    w 
x y    ]٨٣ : نساءال[  

 مطاعون معه  أي)) أولو أمر (( فذكر تعاىل أنه يوجد يف عرص النبي 
 يطاعون مع رسول اهللا )) ًاحكام (( ويستحيل أن يكون املراد هبم  

  فإن الوالية العامةألنه ال يملك أحد أن حيكم مع وجوده  يف حياته
ويل  ((صفة ًأحدا من أصحابه فقد اكتسب  َّ ولكنه إذا أمرله وحده 

  الوالية الصغرى-  واستحق ذلك الشخص هذه املكانة بإذنه )) األمر
  عىل من واله عليهم حتى يعودوا من مهمتهم فويل األمربأمره له  -

 وقد قيل هم العلامء )) أمراء النبي  (( املراد به إذن هنا وهناك واحد
الشافعي رمحه ً ويزيد األمر إيضاحا ما ورد عن تقدم وقيل كالمها كام

 : يف النص اآليت

أمراء  )) أولوا األمر ((:  قال بعض أهل العلم : (قال الشافعي  
 . وهكذا أخربنا- واهللا أعلم -رسايا رسول اهللا 

، ألن كل من كان حول مكة من  - واهللا أعلم -وهو يشبه ما قال 
 ا ـوكانت تأنف أن يعطي بعضها بعض ، ارةـرف إمـرب مل يكن يعـالع
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١٠٣

١٠٣

 . عة اإلمارةطا
، مل تكن ترى ذلك يصلح لغري  فلام دانت لرسول اهللا بالطاعة

  . رسول اهللا
  ال طاعة، رهم رسول اهللاَّمروا أن يطيعوا أويل األمر الذين أمُفأ

   Ò Ó  Ô:  ، فقال ، فيام هلم وعليهم مطلقة، بل طاعة مستثناة
Õ Ö ×      Ø   ] يف يشءإن اختلفتم:   ، يعني] ٥٩ : النساء  . 

  Ò:  ، إال أنه يقول  كام قال يف أويل األمر- إن شاء اهللا -وهذا 
Ó   هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم- واهللا أعلم -، يعني   ،

 Ö ×      Ø Ù  إىل ما قال اهللا والرسول- واهللا اعلم -، يعني  
ن ، أو م فإن مل تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم،  إن عرفتموه

 . وصل منكم إليه
        " ! :  ، لقول اهللا ألن ذلك الفرض الذي ال منازعة لكم فيه

# $   % & ' ( ) * + ,  - . / 0   
  ] ٣٦ : األحزاب [

، ثم قضاء  ومن تنازع  ممن بعد رسول اهللا رد األمر إىل قضاء اهللا
واحد  فيهام وال يف ً نصاٌ فإن مل يكن فيام تنازعوا فيه قضاء، رسوله

  ، بلة والعدل واملثلِمنهام ردوه قياسا عىل أحدمها كام وصفت من ذكر الق
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١٠٤

١٠٤

   .)١ ()  اهللا يف غري آية مثل هذا املعنىمع ما قال
 عىل يقرر الشافعي رمحه اهللا أن املراد هبذه اآلية هم أمراء النبي 

 -أمراء رسايا رسول اهللا  : (وجه اخلصوص ويتضح ذلك يف قوله 
فأمروا أن يطيعوا أويل  : (ويف قوله  )  وهكذا أخربنا- واهللا أعلم

فإن مل تعرفوه سألتم  : ( وقوله )َّاألمر الذين أمرهم رسول اهللا 
وهذا التأصيل كام  ) ، أو من وصل منكم إليه الرسول عنه إذا وصلتم

 . األمر يف اآلية ))والة  (( ترى يبني املراد بـ
 واختلف ( :- األمر يف اآلية وهو يتحدث عن أويل - قال ابن حجر

  أخرجه))األمراء  (( هم: فعن أيب هريرة قال :  يف املراد بأويل األمر يف اآلية
 .  وغريه نحوه مهران بإسناد صحيح وأخرج عن ميمون بن الطربي

جماهد   هم أهل العلم واخلري وعن :وعن جابر بن عبد اهللا قال
 .   هم العلامء: وعطاء واحلسن وأيب العالية 

 . أخص ومن وجه آخر أصح منه عن جماهد قال هم الصحابة وهذا
 .  أبو بكر وعمر وهذا أخص من الذي قبله: وعن عكرمة قال 

 بأن قريشا واحتج له) أي قول أيب هريرة ( ورجح الشافعي األول 
 ِّيلُمروا بالطاعة ملن وُكانوا ال يعرفون اإلمارة وال ينقادون إىل أمري فأ

                                                        
  .) ٧٩ (الرسالة )1(
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١٠٥

١٠٥

من أطاع أمريي فقد  (( ولذلك قال ،  النبي  أي مناألمر 
الطربي محلها عىل العموم وإن نزلت  متفق عليه واختار )١()) أطاعني

 .هـ .ا.)٢()يف سبب خاص واهللا أعلم 
اجلامعة التي   يف رعاية مصالح ينوبون عن النبي فأمراء النبي 

  .  تقدم كام اهللاَّأمرهم عليها وطاعتهم هلم واجبة إال يف معصية 

فله احلق أن يكل   طوال حياتهكان أمر األمة منوطا بالنبي  -٢

ألن طاعته ؛ َّاألمر إىل من يراه أهال لذلك ومن أمره وجبت طاعته 

ً وكذلك لو أمر أحدا بعدهطاعة رسول اهللا  من َّ   وجبت طاعته

 .  ًأحدا بعده ولكنه مل يؤمر

بمفرده ق ـاحل  ال يوجد أحد يملك ذلكوبعد موت الرسول 

  بكاملها ألن الوالية عليهم هي)) األمة ((ذلك احلق هو والذي يملك 

عنهم فإذا وكلوا أحدا عنهم أو أنابوه عنهم برضاهم واختيارهم  نيابة

 االسم ألنه استحقه بحصوله من أهله وأهله استحق ذلك الوصف أو

 .  هم األمة
                                                        

  ) .٨/٢٥٤( فتح الباري ) 1(
يف اإلمارة ، باب وجوب ) ١٨٣٥(يف األحكام ، ومسلم رقم ) ٧١٣٧(البخاري رقم ) 2(

 .طاعة األمراء 
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١٠٦

 لشورى والبيعةهو ا وطريق احلصول عىل تلك الوالية يف األمة -٣
 له بالرضا واالختيار فإذا جرت الشورى اآلمنة دون خوف أو إكراه
 فاتفقت األمة أو غالبيتها أو من يمثلها ممن توكله األمة عنها عىل اختياره

   .  باملفهوم الرشعي ويل أمرها فإنه يصبح
ٍلشخص ما فإنه  إذا حصلت هذه الشورى والبيعة االختيارية -٤

الوالية   وال جتوز منازعته يف اهللا طاعته يف طاعة يصبح رئيسا جتب
  . بل جيب الوفاء له بالعقد ما دام منفذا لرشوط الوالية

وخانه وجبت  وإذا أخل هذا الويل بالعقد فلم يلتزم به -٥
 نصيحته فإن انتصح فبها ونعمت وإن أرص عىل خيانته للعقد فإنه يفقد

 حتى لو  وتغيريه وجب وإن أمكن خلعه نظريا االستحقاق ذلك
 حصلت بعض املفاسد الصغرية التي تكون دون مفسدة بقائه حاكام

 .التغيري  ُوإال يصرب عليه حتى تتهيأ فرصة
  . كل هذه القضايا قد تقدم بحثها فيام تقدم

نخاف يف اهللا لومة  وعىل أن نقول باحلق أينام كنا ال (قوله  : ًثالثا
ًيحة لكل من خالف شيئا من هذا تأكيد عىل وجوب النص ) الئم

 د منـُريه فإنه ال يستثنى أحـ أم غرـًواء كان وليا لألمـ س اهللا رشع
 ديث وهذا ـخذ عىل كل من أسلم كام يظهر من احلُأ النصيحة وهو مما
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١٠٧

١٠٧

  . اخللل فيها دليل عىل أمهيته لصيانة األمة من ظهور

ال نخاف يف  اوعىل أن نقول باحلق أينام كن ((قوله   (  :قال النووي

    .)) اهللا لومة الئم

ومكان الكبار  نأمر باملعروف وننهى عن املنكر يف كل زمان معناه

 ار ال نداهن فيه أحدا وال نخافه هو وال نلتفت إىل األئمةـوالصغ

ففيه القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأمجع العلامء عىل أنه 

 أو ماله أو عىل غريه سقط خاف من ذلك عىل نفسه فرض كفاية فإن

 بقلبه هذا مذهبنا ومذهب اجلامهري اإلنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته

مطلقا يف هذه  وحكى القايض هنا يف بعضهم أنه ذهب إىل اإلنكار

 .)١() احلالة وغريها

راد هبا ـفهل امل) ًبواحا  ًإال أن تروا كفرا( لو صحت زيادة : ًرابعا 

 ترك النصيحة ؟

 :  يادة لو صحت هلا احتامالنهذه الز

 فقط أي نفي  النهي عن منازعة الوايل يف الوالية :االحتامل األول

 لكن ال يمنع ذلك من )) أوفوا بالعقود ((بالعقد وهذا من باب له 

                                                        
  ) .٢٣٠/١٢(فتح الباري ) 1(
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١٠٨

١٠٨

واإلنكار عليه إذا قرص أو جتاوز ألن هذا واجب رشعي ال  مناصحته

 . قررته الزيادة األوىل عالقة له باملنازعة وهو ما
 .  فالشك أن هذا االحتامل هو الصحيح

 واإلنكار عليه ولو  النهي عن منازعته ومناصحته :واالحتامل الثاين
بعض ارتكب العظائم مادون الكفر فهذا االحتامل باطل وإن كان 

من ينتسب إىل العلم يرجح هذا االحتامل بحاله ومقاله أو بحاله دون 
  يف األمر باملعروف والنهي عنعرشات النصوصلإلغاء   ألن هذا مقاله

النصيحة وإنام ينهى عن منازعته  املنكر ثم احلديث ال يدل عىل إلغاء
 .  يف الوالية

 .  معنى الكفر يف هذه الزيادة: ًخامسا 
 منه كفر بواح قيدت هذه الزيادة جواز اخلروج عىل الوايل بأن يظهر

ًقوال أو فعال دل عليه دليل صحيح رصيح وهو معنى    .) برهان(له قوً
 !؟ ملراد بالكفر هناا فام

 أم الكفر ) اخلروج من الدين: أي ( الكفر االعتقادي :  هل يراد به
 العميل؟

 دوالكفر ق ًفإن احلديث مل حيدد شيئا من ذلك وإنام أطلق الكفر
 .   رد يف الرشع عىل هذا وهذاي
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١٠٩

١٠٩

د امللة ق خيرج من وإطالق التكفري عىل ترك بعض الرشائع مما ال
 .  وورد يف السنة اهللاورد يف كتاب 

احلكم برشع  ُ فقد أطلق الكفر عىل من تركاهللا فأما يف كتاب 
 }  t u v  w x y z:   فقال تعاىل اهللا

|   ]٤٤ : املائدة[  
رؤ ـبرهان ساطع ال جي وهو ) رـكف (  اهللافعدم احلكم بام أنزل 

 ولو قال ًراـ ليس كف اهللاإن احلكم بغري ما أنزل : مسلم أن يقول 
ً لكان كاذبا معاندا ذلك  .  هللاً

  .كفر كام ورد يف السنة أن ترك الصالة
العهد الذي  (( :  يقولسمعت رسول اهللا : قال  عن بريدة 

 .)١()) بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
من ترك  إن: فمن ترك الصالة فهو كافر وال جيرؤ مسلم أن يقول 

لكان   وإالًليس كافرا بعد سامعه لنص حديث رسول اهللا الصالة 
ًمكذبا معاندا   .  هللاً

 . تأويل فهذا عمالن ورد فيهام نصان قطعيان ليس فيهام
                                                        

وابن  ) ٤٦٣(رقم حديث حسن صحيح والنسائي  وقال) ٢٦٢١(رقم رواه الرتمذي ) 1(
   ) .١٠٧٩( رقم ماجه
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١١٠

١١٠

 رتكب أحد هذين العملني حكمنا بكفره وجاز اخلروجافمن 
  . ًعليه إن كان واليا بنص احلديث

عالقة له هبذا   فالأما املراد بالكفر هل هو كفر خمرج من امللة أم ال
نص واضح   مل حيدد وإنام قيد ذلك بوجوداملبحث ألن نص النبي 

 وقد وجد يف ترك ِّ فيه نص بنيًالوايل عمال كفريا  يف ارتكابِّبني
  .  كام رأيت اهللاأنزل  احلكم بام
 يعودوا  وهاهم الوالة العسكريون قد ألغو الرشيعة فلم: فنقول

 يف كفر من ترك احلكم بام أنزل  اهللا كمون هبا وهذا نص منحي
  .تركوه فانطبق عليهم حديث رسول اهللا  وهم قد

نعني  فمن خرج عليهم فقد خرج بنص هو برهان فال نخطئه وال
ًالوايل عليه ال قوال وال عمال بل جيب أن نعينه إذا كان اخلروج مع  ً

 .  جًإذا مل يكن اخلارج قادرا فهنا ال ينصح باخلرو القدرة أما
 : واحلديث ما هو املراد بالكفر يف اآلية: ًسادسا 

ال خيرج  الراجح من كالم املحققني أن ترك يشء من أعامل اإليامن
  .املسلم من الدين وإن كان يستحق الوعيد

األخرى  اإلسالم  مع أدائه لفرائض اهللافمن مل حيكم بام أنزل 
ً فقد ارتكب عمال مكفرا بخطئه يف ذلكواعرتافه   لكنه كفر عميل ً
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١١١

١١١

ًكفرا اعتقاديا خيرج من الدين ولكنه يطلق عىل فعله ذلك اسم  وليس ً

  .  له اهللالكفر إلطالق 
بالكلية  وكذلك من مل يصل بعد دخوله يف اإلسالم وترك الصالة

ًرتكب عمال مكفرا لكنه ليس كفرا اعتقاديا وإنام هو كفر عميل افقد  ً ً ً
 . فريطلق عىل فعله ذلك أنه ك ولكنه

 ًفهو كافر كفرا عمليا ِّ أو مل يصل اهللافأي حاكم مل حيكم بام أنزل 
  . بالدينإذا كان مقرا

يف  هذا ما رجحه املحققون من علامء األمة والنصوص الواردة
  . إطالق الكفر عليهام قطعية ثم تبقى قضية املراد بالتكفري

يف :  فصل : ( فري بعد إيراد القولني يف املراد بالتكقال ابن القيم

  .، وفصل اخلطاب بني الطائفني احلكم بني الفريقني

اإليامن  رفة حقيقةـواب يف هذه املسألة مبني عىل معـمعرفة الص

وأما (   : إىل أن قال )... ، ثم يصح النفي واإلثبات بعد ذلك والكفر

ما أنزل اهللا وترك الصالة فهو من الكفر العميل قطعا وال  احلكم بغري

 فاحلاكم بعد أن أطلقه اهللا ورسوله عليه  عنه اسم الكفرىنفُكن أن ييم

ولكن   وتارك الصالة كافر بنص رسول اهللا بغري ما أنزل اهللا كافر
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١١٢

١١٢

ومن املمتنع أن يسمي اهللا سبحانه احلاكم  عمل ال كفر اعتقاد هو كفر

 تارك الصالة كافرا وال كافرا ويسمى رسول اهللا  بغري ما أنزل اهللا

 .)١( )كافر لق عليهام اسميط

والتارك  كافر  اهللاهذا التحقيق يؤكد أن احلاكم بغري ما أنزل 

 .  لكنه كفر عمل كافر للصالة

 فكذلك الة وتركها كفر عميلـفإذا جاز أن خيرج عىل من ترك الص

 وهو كفر عميل إذ  اهللاعىل من مل حيكم بام أنزل جيوز اخلروج 

 .   ومن رسوله  اهللافيهام برهان من  كالمها ورد

  Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ:  وقوله  ( :قال ابن كثري رمحه اهللا
Ö × Ø Ù Ú    ] ينكر تعاىل عىل من خرج عن  ]٥٠: املائدة 

 ، الناهي عن كل رش وعدل إىل املحكم املشتمل عىل كل خري حكم اهللا

، التي وضعها الرجال  واالصطالحات ما سواه من اآلراء واألهواء

حيكمون به من  ، كام كان أهل اجلاهلية  من رشيعة اهللابال مستند

، وكام حيكم  ، مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم الضالالت واجلهاالت

، الذي  التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكزخان به

                                                        
   ) .٥٧-٥٥(كها البن القيم الصالة وحكم تار) 1(
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١١٣

١١٣

 عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها  وهو وضع هلم اليساق

، وفيها  وامللة اإلسالمية يهودية والنرصانية، من ال عن رشائع شتى

 رشعا ، فصارت يف بنيه كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه

ومن فعل   ، يقدموهنا عىل احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله متبعا

   ع إىل حكم اهللا ورسولهـ، حتى يرج ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله

]  [ ١( )ال كثريال حيكم سواه يف قليل وـف(.  
  ) . ومن أطاع أمريي( قوله : ًسابعا 

 الطاعة الرشعية هذا خيصص املراد باألمري يف الروايات املطلقة وأن

َّإنام هي ملن أمره صاحب احلق وليس هناك من يملك ذلك احلق يف 
 .  غريه  حياته

التحوير  وأما لفظ األمري فحتى لو افرتضنا سالمة هذا اللفظ من

َّري ال يكون أمريا إال إذا أمفإن األم  ًته اجلامعة التي يكون أمريا عليهاَرً

   .يف التأصيلًآنفا وكام مر معنا 

  ) .ُمن استعمل عليه( قوله : ًثامنا 
 احلق  اللفظ واضح الداللة أنه يوجب طاعة من استعمله صاحب

                                                        
 .   )٣/١٣١( القرآن العظيم البن كثري تفسري) 1(
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١١٤

١١٤

 .   يملك ذلك احلقعليهم وليس هناك أحد معه 
 )استعملتموه  من(  من يأيت بعدهم فيقال فاخلطاب للصحابة فقط أما

 لكل من استعمله أحد غريه ألنه ال يضمن أهليته ولو إذ ال يرشع 
ذلك لبني من هو الذي يستحق الوالية وكيف يوىل ثم يذكر  أراد

  . وجوب طاعته
صفاهتم وال  ِّأما أن يرشع طاعة أمراء مل يؤمرهم هو وال يذكر

 . مر بطاعتهم فهذا ال يصدر منه رشوط تأمريهم وإنام يطلق األ
   :التحقيق يف األلفاظ املختلفة: ًتاسعا 

لفظان خمتلفان واحلديث واحد  هذه املجموعة قد ورد لكل منها
 التحقيق للوصول  مل يقل إال أحد هذه األلفاظ وذلك يتطلبوالنبي 

   . إىل اللفظ الذي يمكن أن يكون هو اللفظ الذي قاله النبي
 أنه جيب البحث يف تلك األلفاظ العلامءهذه احلالة يقرر ويف مثل 

 خيالف النصوص القطعية لرتجيح اللفظ الذي يتفق مع مقام النبوة وال
 .  اهللامن دين 

 .  من تقريراهتم هذه القاعدة قررها العلامء وفيام ييل أنموذج
  :  قاعدة الرتجيح بني ألفاظ احلديث املختلفة-أ

  إذا تفرد(   :فقال أقوال العلامء يف املسألة - اهللا رمحه -خلص ابن كثري 
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١١٥

١١٥

، وهذا الذي  شيخ هلم الراوي بزيادة يف احلديث عن بقية الرواة عن

  ؟ ، فهل هي مقبولة أم ال  عنه بزيادة الثقةَّعربُي

 وردها ، قبوهلا عن أكثر الفقهاء  فحكى اخلطيب: ٌفيه خالف مشهور

 . أكثر املحدثني

 . ُوإن تعدد قبلت ،  إن احتد جملس السامع مل تقبل: لومن الناس من قا

بخالف  ُ تقبل الزيادة إذا كانت من غري الراوي،: ومنهم من قال

 . ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى

 ، ُرواه الباقون مل تقبل  إن كانت خمالفة يف احلكم ملا: ومنهم من قال

تفرده به إذا كان ثقة  ه يقبل، فإن ، كام لو تفرد باحلديث كله وإال قبلت

ًضابطا أو حافظا   .)١( )اإلمجاع وقد حكى اخلطيب عىل ذلك.  ً

 ألفاظه  وهو يتحدث عن حديث نبوي تعددتوقال ابن دقيق العيد

 هذه لفظة واحدة يف قصة واحدة واختلف فيها: ( مع أن خمرجه واحد 

األلفاظ  أحد خمرج احلديث فالظاهر أن الواقع من النبي  مع احتاد

  .)) فالصواب يف مثل هذا النظر إىل الرتجيح املذكورة
 

                                                        
 ) .٦٢ ( البن كثرياختصار علوم احلديث) 1(
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١١٦

١١٦

 :  ذه القاعدةهل نامذج من تطبيقات العلامء -ب

  .))يكن يشء قبله كان اهللا ومل (( : حديث عمران بن حصني -1

يف ثالثة  ذكرنا أن حديث عمران رواه البخاري  ( : تيمية قال ابن

 ورواه يف موضع ))  يكن يشء قبلهكان اهللا ومل (( مواضع بثالثة ألفاظ

 )) يشء غريه ومل يكن (( ورواه يف موضع آخر )) يكن يشء معه ومل ((

 وقد إال واحدا من الثالث  املجلس كان واحدا مل يقل النبي وأن

  .)١( واللفظان اآلخران رويا باملعنى)) ليس قبلك يشء ((:  ثبت أنه قال

 ي وقد نبه هو إىل ذلك يفليس يف البخار )) معه ((  قوله:قلت 

  .)٢(جمموع الفتاوى

يف  )٣()) كان اهللا ومل يكن يشء غريه ((: قوله   ( :وقال ابن حجر

 ويف رواية غري )) ومل يكن يشء قبله ((الرواية اآلتية يف التوحيد 

والقصة متحدة فاقتىض ذلك أن  )) يشء معه ومل يكن ((البخاري 

 .)٤( )الرواية وقعت باملعنى

                                                        
  ) .١/١٧(الصفدية ) 1(

  ) .٦/٥٥١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) 2(

  ) . ٤/٤٣٢(يف بدء اخللق ، وأمحد يف املسند ) ٣١٩١(البخاري رقم ) 3(

  ) .٦/٢٨٩(فتح الباري ) 4(
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١١٧

١١٧

وهو يتحدث عن  - قال الشوكاين : حديث صالة الكسوفو -2

املختلفة وأن األلفاظ التي ذكرت أقل من  ألفاظ صالة الكسوف

ركوع يف كل ركعة  فجملة ما ورد : (-ركوعني أو أكثر أهنا خطأ 

 وركوعان يف كل ركعة وثالثة يف كل ركعة وأربعة يف كل ركعة ومخسة

ت وقد استشكل كثري كل ركعة وكأحدث صالة فهذه ست صفا يف

 مل يصل صالة االختالف مع كونه  من املحدثني وقوع مثل هذا

اجلمع وجوها ليس هذا موضع  الكسوف إال مرة واحدة وذكروا يف

القصة واحدة  وإذا تقرر لك أن خمرج هذه األحاديث متفقا وأن ذكرها

عرفت أنه ال يصح هاهنا أن يقال كام قيل يف صالة اخلوف أنه يأخذ 

وهو  الصفات شاء بل الذي ينبغي هاهنا أن يأخذ بأصح ما ورد بأي

  .)١(ركعة ملا يف اجلمع بني هذه الروايات من التكلف البالغ ركوعان يف كل

 د أوضحـوق) ( هـ ١٤١٤:  ت  (اركفوريـوقال أبو احلسن املب

) أي ابن القيم ( ، ونقل صاحب اهلدي  ذلك البيهقي وابن عبد الرب

 يعدون الزيادة عىل الركوعني د والبخاري أهنم كانواعن الشافعي وأمح

بعضها إىل  ، فإن أكثر طرق احلديث يمكن رد ًغلطا من بعض الرواة

                                                        
   ) .١/١٩٧(السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار لإلمام الشوكاين ) 1(
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١١٨

١١٨

احتدت  وإذا ، ، وجيمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم  بعض

ًوالراجح قطعا هو حديث عائشة  ، القصة تعني األخذ بالراجح

و وأسامء بنت أيب بكر وجابر عباس وعبد اهللا بن عمر بناوعبد اهللا 

 .)١( )ركعة وغريهم الذي فيه ركوعان يف كل

 فهذه روايات مجيعها صحيحة ولكن وقع يف بعض ألفاظها حتوير

 . العلامء بعض األلفاظ وردوا األخرى فرجح 

  . هنا  تطبيق هذه القاعدة عىل األحاديث التي ذكرناها-ج

  . )بلفظيه( حديث عبادة بن الصامت  - )٢-١(

 من احلديث احلديث ورد من طريقني خمتلفني اتفقتا يف اجلزء األول

  .واختلفتا يف اجلزء األخري منه كام تقدم
 بايع فيها ة العقبة التيـد ألنه كان يف بيعـه واحـديث خمرجـواحل

الصامت والبيعة كانت مرة واحدة وهذا يؤكد أن أحد عبادة بن 
 .  وال شك اللفظني خطأ

  :  فهامأما الطريقان
  . عن جده عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه : األول

                                                        
 ) .٥/١٢٨( اة املفاتيح ق مر)1(
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١١٩

١١٩

وعبيد اهللا  نصاريحيي بن سعيد األ : ورواه عن عبادة بن الوليد
 .  بن عمر حممد بن عجالن ويزيد بن اهلادا

ورواها مجاعة من الرواة وهذه الطريق التي عن أهل بيت عبادة 
ة ـ، ال نخاف يف اهللا لوم ام كناق حيثـنقوم أو نقول باحل وأن (( : فيها
ًإال أن تروا كفرا بواحا (( لفظو ليس فيها  )) الئم ً (()١(. 

رواه عنه برس وعمري بن  عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة : الثاين
ً إال أن تروا كفرا بواحا (( لفظ هانئ وفيه وأن نقوم أو  (( وليس فيه ))ً

  .)٢())  لومة الئم، ال نخاف يف اهللا نقول باحلق حيثام كنا
 :   املقارنة بني اللفظني-د 

ثابت ال  هذا احلديث ورد يف الصحيحني كام تقدم فأصل احلديث
 .  املختلفة  األلفاظشك فيه ولكن اإلشكال يف 

، ال  أو نقول باحلق حيثام كنا وأن نقوم (( : وهي :  األولاللفظ
   .)) نخاف يف اهللا لومة الئم

                                                        
يف ) ٧٢٠٠، ٧١٩٩( رقم البخاريومن طريقه ) ٤٤٦-٢/٤٤٥(يف املوطأ مالك ) 1(

يف احلدود ، باب ) ١٧٠٩( رقم مسلماألحكام ، باب كيف يبايع اإلمام الناس ، 
  .د كفارات ألهلها احلدو

يف األحكام ، باب كيف يبايع اإلمام الناس ، ومسلم  ) ٧٢٠٠ ، ٧١٩٩(البخاري رقم ) 2(
  .يف احلدود ، باب احلدود كفارات ألهلها ) ١٧٠٩(رقم 
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١٢٠

١٢٠

اهللا كتاب  النصوص الثابتة يف هذه القضية من مع هذا اللفظ يتفق
 وسنة رسوله يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهلذا فليس  
 .  إشكالفيه

 عبادة ليلة العقبة بل ورد يف حديث جابر بن عبد اهللا أحد املبايعني مع
،  اجتمعناإنا  : ما يرجح هذه اجلملة فقد قال ) وقد تقدم بعضه ( 

، فرحل  ؟ وخياف  يطرد يف جبال مكة متى نرتك النبي حتى:  فقلنا
 ، حتى قدموا عليه يف املوسم فواعدناه بيعة إليه منا سبعون رجال

يا :  ، فقلنا ، حتى توافينا ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلني العقبة
تبايعوين عىل السمع والطاعة يف  (( : ؟ قال نبايعك رسول اهللا عالم
وعىل األمر باملعروف  ، واليرس النفقة يف العرس، و النشاط والكسل

وعىل أن  ، لومة الئم ، وأن يقوهلا ال يبايل يف اهللا والنهي عن املنكر
 أنفسكم وأزواجكم ، ومتنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه تنرصوين
  .)١( ، فقمنا إليه فبايعناه)) ، ولكم اجلنة وأبناءكم

، عندكم من اهللا فيه  را بواحاـكف ن ترواإال أ (( وهي : لفظ الثاينال
  .)) برهان

                                                        
وأخرجه ) إسناده صحيح عىل رشط مسلم : ( وقال حمققه  ) ٦٢٧٤(حبان  صحيح ابن) 1(

  ) .١٧٥٦(، والبزار  ) 322-3/323 (أمحد
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١٢١

١٢١

ينهى   بحديث آخر هو حديث أم سلمة الذيهذا اللفظ معارض
  . عن اخلروج مادام الوايل يصيل

ستكون أمراء  ((:  قال ، أن رسول اهللا  فقد ورد عن أم سلمة
، ولكن من  ، ومن أنكر سلم ، فمن عرف برئ فتعرفون وتنكرون

 .)١()) ، ما صلوا ال : ؟ قال أفال نقاتلهم:  الواق ريض وتابع
 :  وفيام ييل بيان ذلك

  .يصيل منع اخلروج عىل اإلمام الذيي  ) صلوا ال ما( حديث 
 . الذي يظهر منه الكفر واللفظ السابق يبيح اخلروج عىل اإلمام

ً أو عمل عمال ًقوال كفريا ًفلو أن إماما من األئمة يصيل ولكنه قال
 .!!املوقف ؟؟  أو أنه مل يظهر منه كفر ولكنه ال يصيل فام هو كفريا

صدر منه  حديث الصالة ينهى عن اخلروج عىل اإلمام املصيل ولو
الكفر ألنه رشط الصالة فقط بمعنى أنه مادام يصيل فال خيرج عليه 

   .)) صلوا ال ما (( حديث وهذا نص
ًإال أن تروا كفرا بواحا ((وحديث  وجود  روج مع يبيح اخل)) ً

 .  الصالة

                                                        
  .يف اإلمارة ، باب وجوب اإلنكار عىل األمراء فيام خيالف الرشح ) 1854(رقم مسلم ) 1(
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١٢٢

١٢٢

ورشط  فاحلديثان يعطل أحدمها اآلخر حيث قد يوجد رشط يبيح
يمنع فيجتمع يف اإلمام الواحد الرشطان رشط يبيح اخلروج ورشط 

 !!؟؟ الناس يمنعه فكيف يصنع
 . يضع ضابطني متعارضني  ال يمكن أنوالنبي 

 حيثام باحلق وأن نقوم أو نقول (( فدل عىل أن اللفظ الراجح هو
   .)) ، ال نخاف يف اهللا لومة الئم كنا

ني به القرآن الكريم والسنة ُوأما موضوع هذه الزيادة فهو مما ع
 . النبوية منذ البداية 

 يف وأما قضية اخلالفة واإلمامة فلم تكن من اهتاممات النبي 
 . ًأصال بداية اإلسالم 

 .  ) حديث ابن عمر ( -) ٤-٣(
 :  ورد احلديث بلفظني

السمع   وجوب حدد الزمن الذي رشط فيه النبي اللفظ األول
 فدل عىل أن السمع والطاعة ألمرائه )  البيعة (والطاعة وهو زمن 

 .  هو  الذين يؤمرهم
ترجح أنه قاله   مل يذكر فيه الزمن ولكن الروايات األخرىوالثاين

 .  زمن البيعة وهبذا يتبني أنه هو احلديث السابق أطلقه الراوي
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١٢٣

 . حديث أنس - (5)
  .عبد حبيش وإن استعمل عليكم: هلفظو 

  : وحديث جدة احلصني -(6)
  .ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب اهللا :  هلفظو 

 أي ُاستعمل)  من يف كال احلديثني األمر بالسمع والطاعة لكل( 
أي أن غريه جعله   (ُاستعمل ) وكلمة (اسندت إليه الوالية الصغرى 

ًوليس هناك أحد يملك أن يستعمل أمريا  ً أمريا عليكمعامال أي
 .  )تطيعه غريه  أنويعطيه صالحية األمر والنهي ويأمر أمته 

الكربى فإنه ال يستقيم  ومن أراد أن جيعل هذا احلديث يف الوالية
 أن النبي  َو الذي يستعمل أي يويل األمراء فلو كان أرادـإذ الوايل ه

وأما لفظ بناء الفعل إىل غري )   عليكمَِيلَو  (يتحدث عنه لقال كل من
 . )ّ ويل عليكم : (وهو  فال ينطبق عليه املعلوم

فاألمر بطاعة الوايل أوىل  وإن أراد أن يوصينا بطاعة أمراء الوايل
أمرائه  ألنه هو الذي يويل األمراء فإذا وجبت طاعته وجبت طاعة

يل الكبري ثم يذهب يأمر  األمر بطاعة الواع النبي َدَوال يمكن أن ي
 يوليهم هذا الوايل من األمراء وهبذا يتبني أن املراد به أمراؤه بطاعة من
إذ ال يستحق غريهم السمع والطاعة الرشعية   الذين يوليهم هو
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١٢٤

١٢٤

 يمكن أن ينصب النبي  إال إذا كانت واليته رشعية وليس أحد غري
 ة يف حياته عية يستحق هبا السمع والطاًأحدا تكون واليته رشع

  .  فهم األمة أو من ينوب عنهم وأما بعد موته 
  : حديث ابن عباس -  )٨-٧( 

 :  ورد له لفظان
 . فإنه من فارق اجلامعة .. : األول اللفظ

 . خرج من السلطان من فإنه .. : اللفظ الثاين
والثاين  اجلامعة من فارق : األول فيه: فهذان لفظان حلديث واحد 

 .  عىل الراوي وهذا واضح أن اللفظ الثاين حتور فارق السلطانمن  : فيه
يف أحاديث  ً مل يتحدث عن السلطان مطلقا وال يعرففإن النبي 

 ُ أنه عرب هبذا اللفظ عن األمراء وال عن الوالة فهو اصطالحرسول اهللا 
 .  ًيكن معروفا يف عهده  مل

ل مجاعة مسلمة ك وأما التحذير من اخلروج عن اجلامعة فهو يشمل
صغرية أو كبرية اجتمعت عىل احلق فإنه ال جيوز اخلروج عليها وأما 

امع عليه فال يشملها احلديث إذ احلديث ال ـكرهت عىل االجتُأ من
 .وينهى عن اخلروج عليها )) مجاعة ((أهله  يرشع قبول الظلم فيسمي

  



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

١٢٥

١٢٥

  : حديث أيب هريرة -) ١١-٩( 
 .(9 )  أمريي: اللفظ األول  -1
 .)١٠( األمري : اللفظ الثاين  -2
 يقاتل من ورائه نةـام اإلمام جـوإن  : (فيه زيادة: اللفظ الثالث  -3

 ).١١ )( بهويتقى
)  أمراء ( ديث ورد يفاحل حديث أيب هريرة يف اللفظ األول يبني أن

 ومل  أطلقويف الثاين ) أمريي: (   عىل وجه اخلصوص بقولهالنبي 
 .  ) اإلمام (ويف الثالث زيادة ذكر  ) مرياأل : ( يقيد فقال

وأما اللفظ املطلق   فاحلديث ورد يف وجوب طاعة أمراء النبي
 .  فهو روايته باملعنى والبد

 البسيطة حتى لو  ال يأمر بطاعة كل أمري عىل وجهألن النبي 
ًكان جمرما ظاملا فإن من األمراء الذين تأمروا بعده  ًمن يستحق أن  

 أمته بطاعة كل أمري حتى  أن يأمر  اهللاأن يطاع ومعاذ يقتل ال 
  . ًجمرما وهلذا فال جيوز محل احلديث عىل هذا املعنى ًلو كان فاجرا

   ) .وإنام اإلمام جنة (وأما إحلاق 
ًوجد أن هناك لفظا  عـد مراجعة املراجـفهذا اللفظ هنا غريب وبع

 .   يف الصالة) اإلمام  (: ر هو ـآخ
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١٢٦

١٢٦

 من أطاعني فقد أطاع ((  : ابن خزيمة هذا احلديث ولفظهفقد روى
 ، ومن ، ومن أطاع األمري فقد أطاعني ، ومن عصاين فقد عىص اهللا اهللا

، فإذا صىل قاعدا فصلوا  إنام اإلمام جنة ، عصاين عىص األمري فقد
،  اللهم ربنا لك احلمد:  ، فقولوا سمع اهللا ملن محده:  وإذا قال ، قعودا

،  األرض قول أهل السامء غفر له ما مىض من ذنبه فق قول أهلفإذا وا
 .)١()) وال وقيرص من بعده ، وهيلك قيرص وهيلك كرسى وال كرسى بعده

إشكال لكن اصطالح   منوحتى ورود هذا اللفظ هنا ال خيلو
وإنام  الصالة ورد يف أحاديث كثرية فليس يف استعامله غرابة اإلمام يف

 .  طاعة األمريالغرابة يف وروده مع
النبي  هذه هي أحاديث السمع والطاعة وردت يف خصوص أمراء

من إشكال وما ورد بلفظ عام  هبا يف غريهم ال خيلو واالستدالل 
 .  عىل اإلمامة العظمى فهو مما حتور عىل الراوي واهللا أعلم ُيظن أنه دليل
 ظاهرها يف الوالية العظمى : الثالثة املجموعة

  ولكن ربىـالك اإلمامة عن - ظاهرها حسب - دثـتتح روايات
                                                        

عوانه يف  ورواه أبو صحيح إسناده:  قال األعظمي) ١٥٩٧(رقم صحيح ابن خزيمة ) 1(
وأبو ) ١٥٦٤(رقم رقطني يف السنن اوالد) 1629(رقم املستخرج عىل صحيح مسلم 

  ) .926(رقم يح مسلم نعيم يف املستخرج عىل صح
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 عىل منها بيشء استدلوا أهنم عىل يدل ما  الصحابة عن ينقل مل
 يؤكد ذلك ولعل  ،عرصهم يف وقعت التي الكربى اإلمامة حوادث

 الوالية هبا املراد كان إنام الباب هذا يف الواردة األحاديث مجيع أن
  . النبي عهد يف كانت التي الصغرى

 التي احلوادث نورد ثم الروايات تلك من نامذج نورد ييل وفيام
  :عليها منها بيشء يستدلوا مل الصحابة ولكن عالقة هبا هلا كانت

 .  الروايات  -أ
 من خرج من (( :  اهللا رسول قال : قال ، هريرة أيب عن -1

 .)١()) جاهلية ميتة مات مات ثم ، اجلامعة وفارق ، الطاعة
 أمريه من كره من (( : قال ،  اهللا رسول عن ، باسع ابن عن -2
 السلطان من خرج الناس من أحد ليس فإنه ، عليه فليصرب ، شيئا

 .)٢()) جاهلية ميتة مات إال ، عليه فامت شربا،
 أمريه من رأى من (( :  اهللا رسول قال : قال عباس ابن عن -3
 .)٣()) جاهلية فميتة ، فامت ، شربا اجلامعة فارق من فإنه ، فليصرب يكرهه شيئا

                                                        
 . يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ) ١٨٤٨(رقم  مسلم) 1(
  . يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني)١٨٤٩(رقم  مسلم) 2(
 يف اإلمارة ، باب وجوب )١٨٤٩ (يف الفتن ، مسلم رقم) ٧٠٥٤(رقم  البخاري) 3(

  .  مالزمة مجاعة املسلمني
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١٢٨

  .السابقة املجموعة يف احلديثني هذين ذكر متقد وقد
 خلـع من (( : وليق  اهللا رسول سمعت رعم بن اهللا عبد عن -4

 يف وليس مات ومن ، له حجة ال القيامة يوم اهللا لقي ، طاعة من يدا
  .)١()) جاهلية ميتة مات ، بيعة عنقه
 إنه (( : يقول ،  اهللا رسول تسمع : قال ، عرفجة عن -5

 ، مجيع وهي األمة هذه أمر يفرق أن أراد فمن ، وهنات هنات ستكون
 .)٢()) كان من كائنا بالسيف فارضبوه

 .  الصحابة زمن يف وقعت التي احلوادث - جـ
 األنصار سيد يبايعه مل الصديق بكر أبا  الصحابة بايع عندما -1

 وقد حياته طوال عمر يبايع ومل بكر أبا يبايع فلم ) عبادة بن سعد( 
  . عمر خالفة يف الشام يف تويف

 .)٣( مل يبايع أبا بكر إال بعد ستة أشهروكذلك عيل 
  من (( : قال  النبي : إن د منهامـلواح قال ًأحدا أن ًمطلقا يرد ومل

                                                        
 .  يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ) ١٨٥١(رقم  مسلم) 1(
 ). ١٨٥٢(رقم  مسلم) 2(
 التمس كماتت فاطمة  ملا  : ( وفيه أهنا قالت أن عليا ككام يف حديث عائشة ) 3(

فاطمة أي الستة التي عاشتها ) ، ومل يكن يبايع تلك األشهر مصاحلة أيب بكر ومبايعته
  . )١٧٥٩(رقم :  ومسلم )٤٢٤٠(رقم   رواه البخاري بي  بعد موت النك
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 .)١()) جاهلية ميتة مات ، بيعة عنقه يف وليس مات
 ، فليصرب فكرهه شيئا أمريه من رأى من (( : ن النبي  إقال وال

 .)) جاهلية ميتة مات إال ، فيموت شربا اجلامعة يفارق أحد ليس فإنه
 فإنه ، فليصرب شيئا أمريه من كره من (( : قال ،  النبي إن قال وال

 .)٢()) جاهلية ميتة مات شربا السلطان من خرج من
 بيعة دون شيعي ليرتكوه كانوا وما صحابة وأولئك صحايب وهذا

 فهل !! جاهلية ميتة يموت بأنه يبايع ومل مات من  النبي حذر وقد
 !!؟؟  األحاديث هذه يعلمون ال الصحابة إن : نقول
عصابة  وقد أثارهتا  عثامن عهد يف يف الفتنة التي وقعت -2

 ستامئةقدمت إىل املدينة من مرص والعراق وكان عددها ما بني 
 اجلامعة فارقوا وهؤالء عثامن عىل وخرجوا شخص ألف إىل شخص
 استدل  الصحابة من ًأحدا أن ًمطلقا يرد ومل !! السلطان وفارقوا

 منها يشء بذكر فعلهم من حذرهم أو األحاديث هذه من بيشء عليهم
  . مناقبهمل يستدل إال ب حتى عثامن 

                                                        
 املسند يف وأمحد يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ،) ١٨٥١ (مسلم رقم) 1(

)٢/٨٣ . ( 
  ). ٧٠٥٣(رقم  البخاري) 2(
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١٣٠

١٣٠

 عليهم أرشف عثامن حرص ملا : قال السلمي الرمحن عبد أيب عن
  .داره فوق

 قال انتفض حني حراء أن تعلمون هل باهللا أذكركم  :قال ثم
  أو ، ديقـص أو ، نبي إال عليك فليس ، راءـح اثبت (( :  اهللا رسول
  .نعم : قالوا )) ؟ شهيد

 جيش يف قال  اهللا رسول أن تعلمون هل باهللا أذكركم  :قال 
 نمعرسو جمهدون والناس )) ؟ متقبلة نفقة ينفق من (( : العرسة

  ؟ اجليش ذلك فجهزت
  .نعم  :قالوا

 يرشب يكن مل ةـروم بئر أن تعلمون لـه ، باهللا ركمـأذك  :قال ثم 
  ؟ السبيل وابن والفقري للغني فجعلتها فابتعتها بثمن إال أحد منها

 .)١() ّعدها وأشياء ، نعم : قالوا
 فمن ، وهنات هنات ستكون إنه ((:  عرفجة : بحديث يعملوا مل ثم

  من كائنا بالسيف فارضبوه ، عـمجي وهي األمة هذه أمر رقـيف أن دأرا
                                                        

، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا ) ٣٦٩٩ ( رقمأخرجه الرتمذي) 1(
ال يشء وعلق بعضه : قال حييى بن معني .  بن عبد الرمحن الوجه ويف سنده عنبسة

 .  بصيغة اجلزم  ) مع الفتح ٥/٢٩(البخاري يف صحيحه 
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١٣١

١٣١

 .)١()) كان
 مل الكربى الوالية به يراد أنه احلديث هذا من يفهمون كانوا ولو
 .  ولقاتلوهم  اهللا رسول أمر يرتكوا

 !  القتال عن هناهم  عثامن إن : يقال وقد
 أن امنـعث نم لـأج وـه من وال  امنـعث ال يملك ال : فنقول

 األمة خيص وإنام خيصه ال فاألمر ينسخه أو  اهللا رسول أمر يوقف
 !  ذلك بغري اإلمام أمر إذا إال يقيد مل واحلديث

فدل عىل أهنم مل يفهموا من هذا احلديث أنه يف الوالية الكربى أو 
 .  أن احلديث حتور لفظه عىل الرواة فيام بعد

 مع أن أهل احلل والعقد يف   امتنع معاوية عن البيعة لعيل3 -
 املدينة قد بايعوه فأصبحت بيعته رشعية وأصبح للمسلمني خليفة

ً ومل يرد أن أحدا - حسب الرواية -وال جيوز ألحد أن يبقى دون بيعة 
من : (  هذه األحاديث فقال له من الصحابة خاطب معاوية بيشء من

 . )٢()مات وليس يف عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية 
 نصيحة ربى لكانـولو كانت هذه األحاديث عندهم يف اإلمامة الك

                                                        
  .   يف اإلمارة ، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع)١٨٥٢(رقم مسلم ) 1(
  .يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ) ١٨٥١(مسلم رقم ) 2(
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١٣٢

١٣٢

  .ًبعضهم بعضا هبا من أوجب الواجبات 
يبايع له   أخذ معاوية لولده يزيد البيعة وخلف يزيد أباه ومل-4

ومل  م  مجلة من الصحابة بل خرج عليه احلسني بن عيل بن أيب طالب
إنه ستكون  ((:  قال  ينصحه أحد من الصحابة هبذه األحاديث فيقول

 أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع ، فارضبوه هنات وهنات ، فمن
 . ) ١()) ًبالسيف كائنا من كان

ًخلع يدا من طاعة ، لقي  من (( :   كذلك قال رسول اهللاويقول

 . ) ٢()) اهللا يوم القيامة ال حجة له
إىل العراق  بهنوه عن الذهاإنام مع أنه ورد أن مجاعة من الصحابة 

ومل يعظوه وحذروه من غدرهم وخذالهنم كام خذلوا أباه من قبل 
لو كانت هذه األحاديث يف الوالية الكربى لكان هبذه األحاديث ف

ًغريه ولكن أحدا مل يفعل مع أن ممن   هبا أوىل مننصيحة احلسني 

ابن عمر وابن  نصحه بعدم اخلروج أكثر من عرشة من الصحابة منهم
  .) ٣(ًل منهام روى شيئا من تلك األحاديثعباس وك

                                                        
  . يف اإلمارة ، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع ) ١٤٧٩(م مسلم رق) 1(
 .يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ) ١٨٥١( مسلم رقم )2(
  ) . ١٤/٢١١(  انظر تاريخ دمشق البن عساكر )3(
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١٣٣

١٣٣

وترجح أن   فهذه املواقف تثري إشكاالت عىل أحاديث اإلمامة
وجه اخلصوص فلم   عىلهذه الروايات كانت يف شأن أمراء النبي 

يروا أهنا ختص اإلمامة العظمى أو مل يكن بعضها هبذه األلفاظ التي 
 . واهللا أعلم نقلت هبا

                          ال تخلو من  االستدالل بأحاديث : المسألة الثانية
 .   علة

الوالة وجورهم  وردت روايات عدة تتحدث عن الصرب عىل ظلم
وهلذا فإننا سنكتفي بإيراده ،  ومن أشهرها حديث حذيفة بن اليامن

  . ًليكون أنموذجا ملا سواه والوقوف معه
 .   لفظ احلديث وطرقه-أ

   :نوردمها ونقف معهام من طريقني عن حذيفةورد للحديث لفظان 
:  ، قال بن اليامن عن أيب إدريس اخلوالين عن حذيفة : اللفظ األول

أسأله عن الرش  ، وكنت  عن اخلريكان الناس يسألون رسول اهللا 
،  ، إنا كنا يف جاهلية ورش يا رسول اهللا:  ، فقلت خمافة أن يدركني

 ، )) نعم ((:  ؟ قال بعد هذا اخلري رش، فهل  اهللا هبذا اخلري فجاءنا
 ، )) ، وفيه دخن نعم ((:  ؟ قال خري هل بعد ذلك الرش من:  فقلت
بغري  ، وهيدون قوم يستنون بغري سنتي ((:  ؟ قال وما دخنه:  قلت
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١٣٤

١٣٤

؟  هل بعد ذلك اخلري من رش:   ، فقلت)) ، تعرف منهم وتنكر هديي
 ، ))  من أجاهبم إليها قذفوه فيهاأبواب جهنم ، دعاة عىل نعم ((   :  قال

،  ، قوم من جلدتنا نعم (( : ، قال ، صفهم لنا يا رسول اهللا:  فقلت
  .؟ ذلك ، فام ترى إن أدركني يا رسول اهللا:   ، قلت)) ويتكلمون بألسنتنا

مل تكن هلم  فإن:   ، فقلت)) تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ((:  قال

، ولو أن تعض عىل  فاعتزل تلك الفرق كلها (( : مجاعة وال إمام؟ قال

 .)١(حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك أصل شجرة

يا :  قلت:  اليامن عن حذيفة بن ...  عن أيب سالم : اللفظ الثاين

 ، فهل من وراء ، فنحن فيه ، فجاء اهللا بخري ، إنا كنا برش رسول اهللا

:  ؟ قال لك الرش خريهل وراء ذ:   ، قلت)) نعم ((:  هذا اخلري رش؟ قال

:   ، قلت)) نعم ((:  ؟ قال ذلك اخلري رش فهل وراء:   ، قلت)) نعم ((

يستنون  ، وال يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي (( : ؟ قال كيف

 ، )) ، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس بسنتي

  ؟ ك، إن أدركت ذل كيف أصنع يا رسول اهللا : قلت:  قال
 ، مالك ذـ، وأخ ، وإن رضب ظهرك ريـتسمع وتطيع لألم (( : قال

                                                        
  .يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ) ١٨٤٧(مسلم رقم ) 1(
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١٣٥

١٣٥

 . )١()) فاسمع وأطع

 .   الوقوف مع احلديث-ب

  . سنقف مع هذا احلديث وقفتني

 :  مع سند احلديث : الوقفة األوىل

طريقني خمتلفني عن حذيفة  أورد مسلم رمحه اهللا هذا احلديث من

 :  بن اليامنا

  .  عنه إدريس أيب سند متصل عنب:  الطريق األوىل

عنه ويف  ... أيب سالم عن) مرسل ( بسند منقطع  : والطريق الثانية

   ) .املسند( املنقطع زيادة ليست يف املتصل 

؟  ذلك ، فام ترى إن أدركني يا رسول اهللا:  قلت : ( ففي املتصل

م فإن مل تكن هل:   ، فقلت)) تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم (( : قال

، ولو أن تعض  فاعتزل تلك الفرق كلها ((  :قال ؟ مجاعة وال إمام

  .)) ذلك عىل أصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل

، إن أدركت  اهللا كيف أصنع يا رسول : قلت: ( وأما املنقطع ففيه 

 ،  ، وأخذ مالك ، وإن رضب ظهرك ريـتسمع وتطيع لألم : ؟ قال ذلك

                                                        
  . يف اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ) ١٨٤٧(مسلم رقم ) 1(
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١٣٦

١٣٦

   ) .وأطع فاسمع
)  منقطع أي( هذا عندي مرسل :   قال الدارقطني: وويقال الن

، لكن املتن  ألن أبا سالم مل يسمع حذيفة وهو كام قال الدارقطني
 أي طريق أيب إدريس اخلوالين عن  ((بالطريق األول  صحيح متصل

 .)١(ترى  وإنام أيت هبذا متابعة كام)) حذيفة
لكانت  ًداـ فلو كان اللفظ واح  لكن لفظ احلديث اختلف:قلت 

الطريق املسندة مقوية للمرسلة أما وقد ورد يف املرسلة زيادة فإهنا ال 
 .  إىل التصحيح ترقى

املسند  وهلذا فأصل احلديث صحيح واللفظ املتفق مع اللفظ
 .  صحيح لكن هذه اجلملة ال تصح

 .  مع داللته : و الوقفة الثانية
مما مل نورده  وغريه) لو صح ( هلذا احلديث الوارد يف هذا املبحث 

من األحاديث التي تويص بالصرب عىل جور األئمة وعدم منازعتهم 
 :  عىل اجلامعة أحد مقصدين واحلرص
  . مقصد يتعلق باحلاكم: األول 
 .  مقصد يتعلق باملحكوم: الثاين 

                                                        
   ) .٢٣٨-١٢/٢٣٧(رشح مسلم رقم ) 1(
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١٣٧

١٣٧

 :  املقصد األول فيام يتعلق باحلاكم له احتامالن
  .لإلمام ًإكراما سقه يأمرنا بالصرب عىل جور اإلمام وفأنه  -١
للمجتمع ورأفة  محاية  يأمرنا بالصرب عىل اإلمام وفسقهأنه  -٢

  .به
خماطب   ال شك أن اإلمام مثله كمثل أي مسلم :االحتامل األول

بجميع أحكام الرشيعة فاحلرام عىل األمة حرام عليه واحلالل لألمة 
 .  األمةاحلرام عليه أشد ألنه قدوة وأعامله مؤثرة يف  حالل له بل

فغريهم من  إذا كان األنبياء أنفسهم خماطبني بجميع أحكام الدين
  .باب أوىل

 ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �   :قال تعاىل

© ª « ¬ ®  ]٦٥ : الزمر[  
     É Ê    Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ : وقال تعاىل

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý   Þ ß à á 
â ã ä å æ ç   ] ٢٦ : ص[    

يكتسب  فلم م وكيل عن األمة واألمة مكلفة بالرشيعةثم إن احلاك
  . اإلمام هبذه الوكالة منزلة ليست لباقي األمة

 يعتقد  ي بأنهـوالعجب أن هناك مواقف من بعض أهل العلم توح
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١٣٨

١٣٨

أن اإلمامة حق لإلمام يترصف فيها كيف شاء ويفسد كيف يشاء وأن 
ُ ينتقد وال حياكم ُ محاه من األمة فال جيوز أن ينكر عليه والالنبي  ُ

أو ظلم أو زنا أو رسق ولو أتى بكل اجلرائم إذ كونه  حتى لو فسق
    .باهللا غاية اخلذالن ًإماما فهو شخص مقدس وهذا نعوذ

اإلمام وفسقه محاية   يأمرنا بالصرب عىلأنه :  االحتامل الثاين
 . للمجتمع ورأفة به

وأن األمر  حتاملالشك أن علامء األمة ال يعتقدون خالف هذا اال
رتاق الدماء ـبالصرب إنام هو حلامية املجتمع من أن تثور فيه الفتنة ف

اإلمام  فسق  من معايص اإلمام مع تأكيدهم أنًتكون أشد فسادا التي
 ولكن املنكر  وال رسوله  اهللايريض  وأن ذلك ال، وجوره منكر 

 و خرج عىلد منه إذ ليدفع بأفس والفساد ال ال يغري بمنكر أشد منه
الذين قد رباهم عىل تعظيمه  - ه خارج من األمة فإن أتباعاإلمام

بفتاوى بعض  ودعم موقفه ذلكوطاعته حتى لو فسق أو أجرم 
  سيواجهون اخلارج- الذين مل حيسنوا فهم الرشيعة املنتسبني إىل العلم

  وتراق دماء مسلمة هي أعظم من املنكر الذي خرجوا لتغيريهعليه
  . كالم العلامء يكاد يتفق عىل هذه القضية كام تقدموهلذا فإن
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١٣٩

١٣٩

 :  املقصد الثاين املتعلق باملحكوم
 الرىض بفسق اإلمام: ثالثة وهي  يتعلق به أمور  بالصربأمر النبي 

األمور الثالثة  وجوره وعدم النصيحة له وعدم القتال ؛ فأي هذه
 .  مراد من النبي 

 :  هناك أربعة احتامالت
الرىض بفسق اإلمام : وهي  أمور املراد به الثالثة أن : األول

 . ًوجوره وعدم نصيحته وعدم قتاله مطلقا
عدم نصيحته وعدم قتاله وأما  : وهو يراد به أمران فقط أن : الثاين

 .  الرىض بفسقه وجوره فال
ًا ولكننا ـه مطلقلتال نقا وهو أن دـر واحـه أمـيراد ب أن : الثالث

  .   بفسقهننصحه وال نرىض
ولكن املراد  األمور الثالثة ًليس املراد به شيئا من تلك أنه : الرابع

بمفسدة )  وهي فسق اإلمام وجوره (أن ال ندفع املفسدة الصغرى 
إراقة الدماء وإشاعة الفوىض ونقض النظام املؤدي إىل  (كربى وهي 

 إن وأما الرىض بفسقه أو عدم نصيحته أو عدم قتاله ) فتنة ال تنتهي
  . كانت مفسدته أقل من بقائه فال

   يأمرنا بأن نرىض بذلك اجلورأن النبي : وهو  أما االحتامل األول
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١٤٠

١٤٠

يعتقده إذ احلرام ال  وما حيدث منه من فسق فال أظن أن هناك مسلام
 حمرمة ينقلب حالال للحاكم وال لغري احلاكم فاملعصية معصية واملعصية

  ال يرىض باملعصية بل يكرهها وينكرهامن أي إنسان واملسلم مطالب بأن
 .  يستطيع بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أدنى مراتب الكراهة بام

 وجوب اإلنكار باب : (ًفقد بوب النووي يف رشحه ملسلم بابا قال فيه 
  . )، ونحو ذلك ، وترك قتاهلم ما صلوا عىل األمراء فيام خيالف الرشع

،  عن أم سلمة:  لفاظ متقاربة وهوأورد فيه حديث أم سلمة بعدة أ
، فمن  ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون (( :  قالأن رسول اهللا 

أفال :   قالوا)) وتابع ، ولكن من ريض ومن أنكر سلم ، عرف برئ
  .)) ، ما صلوا ال ((:  ؟ قال نقاتلهم

 .)١()) فقد سلم ومن كره ، أنكر فقد برئ فمن (( :ويف بعض ألفاظه 
بعض من ينتسب إىل  حال حتامل رغم استحالته إال أنوهذا اال

  . العلم يدل عىل أنه يعتقد أن التحذيرات النبوية تدل عليه
بل قد  فسادهم وهلذا ال تراه يكره معايص احلكام وال جورهم وال

 للصرب والسكوت ثم كل حديثه موجه إىل األمة هميمظوتع يأمر بحبهم

                                                        
قي اإلمارة ، باب وجوب اإلنكار عىل األمراء فيام خيالف ) ١٨٥٤(رقم رواه مسلم  )1(

  .الرشع 
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١٤١

١٤١

ام الظلمة وهذا ـً صوتا ينصح احلكاد تسمع لهـبام يشبه الرضا وال تك
  . اهلوى اخلفي دليل

نقاتله وال ننصحه  أن ال نرىض به ولكن ال: و ـوه االحتامل الثاين
 .  وال ننكر عليه

إىل  وهذا االحتامل كذلك مردود ولكن هناك بعض املنتسبني
العلم يفهم التحذيرات النبوية عىل هذا االحتامل مما تسبب يف إلغاء 

ط احلكام عىل األمة فظهر الظلم ُمن الدين وتسل نصوصعرشات ال
عىل مرأى ومسمع من  بت األموالُهكت األعراض وهنُوالفساد وانت
ذوه واعتقدوا أن آار زجروه وـوكل من حاول اإلنك، أهل العلم 
خيالف النصوص النبوية مع أن النصوص يف األمر  فعله ذلك

وخة وال خمصصة بل منس باملعروف والنهي عن املنكر حمكمة وغري
 نفس احلديث الذي ورد فيه عدم منازعة األمر أهله فيه األمر بقول

  . احلق الذي هو إنكار املنكر حيثام كان املسلم
نخاف يف  وعىل أن نقول باحلق أينام كنا ال ((: فلفظ حديث عبادة 

  . )) اهللا لومة الئم
 له من خصائصوجع  قد رشع األمر باملعروف والنهي عن املنكرواهللا 

 !هذه األمة فكيف يعتقد أن احلاكم خارج عن هذا الترشيع ؟
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١٤٢

١٤٢

      . / 0 1 2 3 4  :قال تعاىل
5 6 7  8 :9 ; <  = > 

? @ BA C D   E F   
   ]١١٠ :  آل عمران[

      f g h  i j k  l m  :وقال تعاىل

n o qp r s t ]١٠٤ :  آل عمران[   
   : يف أحاديث كثرية منها هذا املعنىوقد أكد النبي 

العيد قبل  أول من بدأ باخلطبة يوم:  عن طارق بن شهاب قال -1
:  ، فقال الصالة قبل اخلطبة:  ، فقال فقام إليه رجل.  الصالة مروان

  سمعتأما هذا فقد قىض ما عليه:  فقال أبو سعيد،  هنالك رك ماُقد ت
 ، فإن مل يستطع ريه بيدهمن رأى منكم منكرا فليغ ((:  يقول رسول اهللا 

 .)١()) ، وذلك أضعف اإليامن فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه
يه ومل يقل ال جيوز َفلم ينكر أبو سعيد إنكاره املعلن وإنام أثنى عل

  .لك اإلنكار املعلن كام يفعله بعض املنتسبني إىل العلم اليوم 
 ففيه ترصيح باإلنكار ))  فقد قىض ما عليه(( : وأما قوله  ( :قال النووي

 -روان ـار معلن ملـوله ذلك هو إنكـق أي أن - . ا من أيب سعيدـأيض
                                                        

  .يف اإليامن ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن ) ٤٩(مسلم رقم ) 1(
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١٤٣

١٤٣

وقد تطابق فهو أمر إجياب بإمجاع األمة  )) فليغريه ((:   وأما قوله 
 نكر الكتاب والسنة وإمجاععىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن امل

  .)١ ( ) األمة
 فليفعله واإلنكار رسا الوعظ كنيم مل فإن(  : وقال النووي كذلك

 .)٢ ( )احلق أصل يضيع لئال عالنية
وفيه إنكار العلامء عىل األمراء إذا صنعوا ما ( : قال ابن حجرو

   )٣ ( )خيالف السنة
ما من نبي  ((:   قال، أن رسول اهللا  عن عبد اهللا بن مسعود -2

يأخذون  صحاب، وأ بعثه اهللا يف أمة قبيل إال كان له من أمته حواريون
، ثم إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال  بسنته ويقتدون بأمره

،  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن،  ويفعلون ما ال يؤمرون ، يفعلون
،  جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

 .)٤()) وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل

                                                        
  )٢/٢٢(  مسلم  رشح)1(
      :  رشح مسلم  / ً يف رشحه حلديث أسامة بن زيد مع عثامن ريض اهللا عنهم مجيعا )2(

) ٢١٦/ ١ /. ( 
 ) ٢/٤٥٠( فتح الباري )3(

  . يف اإليامن ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن  ) ٥٠(مسلم رقم ) 4(
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١٤٤

١٤٤

 . فهذا االحتامل إذن باطل
وننهاه عن   أن ال نرىض ولكن ننصحه:وهو  االحتامل الثالث

 .  املنكر وال نقاتله
املنكر  نعم هذا االحتامل وارد لألدلة القطعية عىل وجوب إنكار

 .  وقد مر بعضها ولكن الذي بعده أرجح منه
ننصحه وننهاه عن   أن ال نرىض ولكننا:وهو  االحتامل الرابع

  . ناه إن استطعنااملنكر فإن انتصح وإال قاتل
هلذه  وهذا عليه مجاهري األمة وذلك يتضح من تلخيص ابن حزم

اتفقت األمة كلها عىل وجوب األمر باملعروف  : ( املسألة حيث قال
   f: عن املنكر بال خالف من أحد منهم لقول اهللا تعاىل  والنهي

g h  i j k  l m     n o p   
   ]١٠٤: آل عمران [ 

القدماء من  فذهب بعض أهل السنة من .  كيفيتهثم اختلفوا يف
 فمن بعدهم وهو قول أمحد بن حنبل وغريه وهو قول سعد  الصحابة

بن زيد وابن عمر وحممد بن مسلمة وغريهم أيب وقاص وأسامة  بنا
إنام هو بالقلب فقط وال بد وباللسان إن قدر  الغرض من ذلك إىل أن

  . ووضع السالح أصال سيوفعىل ذلك وال يكون باليد وال بسل ال
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١٤٥

١٤٥

كلهم  وهو قول أيب بكر ابن كيسان األصم وبه قالت الروافض
ولو قتلوا كلهم إال أهنا مل تر ذلك إال ما مل خيرج الناطق فإذا خرج 

  .السيوف حينئذ معه وإال فال وجب سل
 ذكرنا من الصحابة   وممنواقتدى أهل السنة يف هذا بعثامن 

املقالة من أهل   إال أن مجيع القائلني هبذهمنهم وبمن رأى القعود
 السنة إنام رأوا ذلك ما مل يكن عدال فإن كان عدال وقام عليه فاسق

وقد روينا  وجب عندهم بال خالف سل السيوف مع اإلمام العدل
أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما  عن ابن عمر أنه قال ال

  .سبقتني أنت وال غريك إىل قتاهلا
 .   غريه أبو حممد وهذا الذي ال يظن بأولئك الصحابة قال

ومجيع اخلوارج  وذهبت طوائف من أهل السنة ومجيع املعتزلة -2
والزيدية إىل أن سل السيوف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

   .إذا مل يمكن دفع املنكر إال بذلك واجب
ييئسون  ع وال فإذا كان أهل احلق يف عصابة يمكنهم الدف :قالوا

من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا يف عدد ال يرجون لقلتهم 
 .  كانوا يف سعة من ترك التغيري باليد وضعفهم بظفر

 . الصحابة  وكل من معه منوهذا قول عيل بن أيب طالب 
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١٤٦

١٤٦

وكل من كان معهم   وطلحة والزبريكوقول أم املؤمنني عائشة 
  .من الصحابة

من  ن معهمـوالنعامن بن بشري وغريهم مموقول معاوية وعمرو 
 .  الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني

 وبقية الصحابة وهو قول عبد اهللا بن الزبري وحممد واحلسن بن عيل
 نصار والقائمني يوم احلرة ريض اهللا عن مجيعهممن املهاجرين واأل

 . أمجعني
الصحابة  وقول كل من قام عىل الفاسق احلجاج ومن وااله من

 اهللا عنهم مجيعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من ريض
 كعبد الرمحن بن أيب ليىل وسعيد بن جبري وابن البحرتي أفاضل التابعني

بن دينار اواحلسن البرصي ومالك  الطائي وعطاء السلمي األزدي
غالب وعقبة بن  ومسلم بن بشار وأيب احلوراء والشعبي وعبد اهللا بن

بن شعبة هبان وماهان واملطرف بن املغرية ة بن صعبد الغافر وعقب
املعد وحنظلة بن عبد اهللا وأيب سح اهلنائي وطلق بن حبيب  وأيب

الشخري والنرص بن أنس وعطاء بن السائب  واملطرف بن عبد اهللا ابن
 .  بن زحر وغريهم وإبراهيم بن يزيد التيمي وأيب احلوسا وجبلة

 عبد اهللا بن   ومن بعدهم كعبدثم من بعد هؤالء من تابعي التابعني
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١٤٧

١٤٧

 . بن عبد اهللا بن عمر وكعبد اهللا بن عمر وحممد بن عجالنالعزيز 

  .ومطر ومن خرج مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن وهاشم بن برش

 أقوال الفقهاء ومن خرج مع إبراهيم بن عبد اهللا وهو الذي تدل عليه

 وداود كأيب حنيفة واحلسن بن حيي ورشيك ومالك والشافعي

كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك يف  وأصحاهبم فإن

 .)١( )إنكار ما رآه منكرا فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه يف

التي وردت  هذا التحرير للمسألة يبني املراد من مجيع األحاديث

فكل من عمل ، يف هذا الشأن وهو أن إنكار املنكر ال يسقط عن أحد 

 فإن انتصح وإال أعلن نكار عليه فيبدأ باإلنكار رسااإل املنكر وجب

استطاع وإال اعتزل عنه ومل يل له وظيفة حتى  اإلنكار وأغلظ عليه إن

اإلمام ملا يرون من قرب  ال يكون فتنة للناس فيعتقدون صحة أفعال

   .العلامء منه وتسابقهم عىل موائده

 .  g h i      j k   l m   :قال تعاىل
 -: وهو يعرض األقوال يف تفسري هذه اآلية :  أللويسقال ا

 وما أصعبه عىل الناس اليوم بل يف غالب األعاصري -التفسري الثاين

                                                        
  ) .٤/٤٣٢(ألندليس الفصل يف امللل والنحل واألهواء البن حزم ا) 1(
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١٤٨

١٤٨

وإذا كان حال امليل يف :  ، قالوا  ذهب أكثر املفرسين-من تفسري
ٌاجلملة إىل من وجد منه ظلم ما يف اإلفضاء إىل مساس الناس النار فام 

ويتهالك عىل ! ؟ راسخني يف الظلم كل امليلظنك بمن يميل إىل ال
ويتعب قلبه وقالبه يف إدخال الرسور ! ؟ مصاحبتهم ومنادمتهم

ويبتهج ! ؟ جل واخليل يف جلب املنافع إليهمِويستنهض الر! ؟ عليهم
ويمد عينيه إىل ما متعوا به من ! بالتزيي بزهيم واملشاركة هلم يف غيهم؟

ام أوتوا من القطوف الدانية غافال عن زهرة الدنيا الفانية، ويغبطهم ب
 !  حقيقة ذلك ذاهال عن منتهى ما هنالك

 وينبغي أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا ال من الراكنني إليهم بناء
ّإين أخيط للظلمة فهل أعد من :  عىل ما روي أن رجال قال لسفيان

 . هنم أنت منهم والذي يبيعك اإلبرة من أعوا. ال:  ، فقال له أعواهنم
،  وما أحسن ما كتبه بعض الناصحني للزهري حني خالط السالطني 

 أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال -  عافانا اهللا تعاىل وإياك-وهو
ينبغي ملن عرفك أن يدعو لك اهللا تعاىل ويرمحك أصبحت شيخا 
كبريا وقد أثقلتك نعم اهللا تعاىل بام فهمك من كتابه وعلمك من سنة 

 : ، قال سبحانه  كذلك أخذ اهللا تعاىل امليثاق عىل العلامء وليسنبيك 
 ( )      * +  ] واعلم أن أيرس ما ]١٨٧: آل عمران 
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١٤٩

١٤٩

ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظامل وسهلت سبيل 
الغي بدنوك ممن مل يؤد حقا ومل يرتك باطال حني أدناك اختذوك قطبا 

ن عليك إىل بالئهم وسلام تدور عليك رحى باطلهم وجرسا يعربو
يصعدون فيك إىل ضالهلم يدخلون الشك بك عىل العلامء ويقتادون 
بك قلوب اجلهالء فام أيرس ما عمروا لك يف جنب ما خربوا عليك 
وما أكثر ما أخذوا منك فيام أفسدوا عليك من دينك فام يؤمنك أن 

 | }  w x y    z:  تكون ممن قال اهللا تعاىل فيهم
} �~ ¡ ¢ £  ] فإنك تعامل من ال ] ٥٩ : مريم 

جيهل وحيفظ عليك من ال يغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهيىء 
 يف األرض ، وما خيفى عىل اهللا من يشء زادك فقد حرض السفر البعيد

    .)١() وال يف السامء والسالم
 تأمل هذه النصيحة التي كتبها أحد أئمة السلف يعاتب فيها : قلت

ال العلم وحكام عرصه ال يصلون يف خمالفاهتم وال عرش ًجبال من جب
خمالفات حكام اليوم فكيف لو رأى املنتسبني إىل العلم اليوم وهم 

 !!يتزامحون عىل خدمة هؤالء الظلمة وحيموهنم بخاتم الرشع ؟؟
                                                        

 أورد هذه الرسالة ابن عساكر من أيب حازم األعرج إىل :قلت ) ٦/٣٤٨(روح املعاين ) 1(
  )٨٠٣(واألصبهاين قوام السنة يف كتاب سري السلف  )٢٢/٤١(تاريخ دمشق . الزهري 
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١٥٠

١٥٠

ملا باللني ولكنه   بأن يبدأ نصيحة فرعونوقد أمر تعاىل موسى 
 .  غالظ عليه انتقل إىل اإل ِعاند ومل يرعو

 ¤ £ ¢ ¡ ~� {   | }  y z  :قال تعاىل

¥ ¦ §  ¨  © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 
³  ´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼   ½ 

¾  ] ًأي خمذوال: ًمثبورا   ]١٠٢ : رساءاإل .  
نفع وإال  وهكذا التدرج مع احلكام يف النصيحة يبدأ باللني فإن

 كتف باالعتزالانتقل إىل الشدة واعتزله وحذر من فساده فإن عجز فلي
 .  ما يمكن أن يفعله وهو أقل

فليس من   مرص عىل منكره وفساده ًأما أن يبقى مصاحبا له وهو
  .  عىل بني إرسائيل  اهللا بل هذا الذي عابه اهللا دين 

                            ن ـاء عـي الفقهـراد بنهــرير المــتح: المسألة الثالثة 
 .الخروج على األئمة                           

 .حترير موجز عن اإلمام الذي يتحدث عنه الفقهاء  : أوال
وذلك بناء عىل  ،)  اخلروج عىل اإلمام (حتدث الفقهاء عن قضية 

الروايات السابقة ولكنهم رمحهم اهللا مل يريدوا بذلك منع اخلروج عىل 
 يـ فاثـ وعاء املسلمنيـكل حاكم حتى لو نقض الدين واستباح دم
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١٥١

 .ًاألرض فسادا 

َّوهلذا فال بد من حترير مرادهم رمحهم اهللا بذلك حتى ال حيملوا ما  ُ
 .مل يريدوا 

 وجياهد العدو  اهللايقيم رشع  يتحدثون عن إمامفإن العلامء 

 لبعض املحرمات وحيرس امللة مع تقصري يف بعض الواجبات أو جتاوز

 السبب يف خطأ بعضمما ال ينطبق عىل حكام عرصنا البتة وهذا هو 

 .  املنتسبني إىل العلم اليوم الذين مل يلحظوا هذا اجلانب

 فهم يطلبون السالمة بأدنى مستمسك ولو عىل حساب ضياع

 .  الدين

 .  فيقولون نحن نطبق األحاديث ونتبع منهج السلف

 اهللا  قلنا األحاديث وكالم العلامء عن حاكم آخر يقيم رشع

 ًئا ما يف املعايص وأما حكام اليوم فليسواولكنه حصل منه جتاوز شي

  .كذلك

وجياهد العدو  وكل إمام يقيم اجلمعة والعيد  ( :قال ابن عبد الرب

ويقيم احلدود عىل أهل العداء وينصف الناس من مظاملهم بعضهم 

 ا ـمطاعته يف كل اء وتأمن به السبل فواجب ـله الدمه لبعض وتسكن
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١٥٢

١٥٢

  .)١( )احيأمر به من الصالح أو من املب
فقالوا  وأما أهل احلق وهم أهل السنة  (:وهو الذي قال قبل هذا 

هذا هو االختيار أن يكون اإلمام فاضال عدال حمسنا فإن مل يكن 
ن يف طاعة اجلائرين من األئمة أوىل من اخلروج عليه أل فالصرب عىل

ن ذلك حيمل عىل األمن باخلوف وأل منازعته واخلروج عليه استبدال
أعظم من  الدماء وشن الغارات والفساد يف األرض وذلكهراق 

الصرب عىل جوره وفسقه واألصول تشهد والعقل والدين أن أعظم 
ً فهو رمحه اهللا ال يأمر بالصرب مطلقا وإنام )٢ () أوالمها بالرتك املكروهني

أدنى يف املفسدتني لدفع أعظمهام فلو كان قتاله أدنى يأمر باحتامل 
 . هو الواجباملفسدتني لكان 

ليسوا هم  وأما حكام اليوم فقد تقدم نبذة من أعامهلم تبني أهنم
رى من ـر مجلة أخـذه التوجيهات النبوية وسيأيت ذكـاملقصودين هب
 .  صيغة حوار منكراهتم عىل

رق ـبالط د أن الوصول إىل احلقوق كلام كانـوأما الشعوب فنؤك
 وقد  اهللاظيم عند السلمية فذلك مراد الرشع إذ إراقة الدماء ع

                                                        
   ) .٢٣/٢٧٩( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب ) 1(
   ) .٢٣/٢٧٩( مهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب الت) 2(
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١٥٣

١٥٣

الفوىض فتكون اخلسارة أعظم ولكن الصرب الذي يؤدي إىل  تنترش
   . الشارع ضياع الدين ليس من مقصود

 .  عن مراد الفقهاءوج احلكومات العسكرية املعارصة بيان خر: ثانيا 
العرص  نورد هنا مجلة من منكرات احلكام يف بالد املسلمني يف

ة إىل ما سبق ذكره يف آخر املطلب احلارض يف صورة حوار إضاف
انحرافها عن وظيفتها وأهنا ال تشبه احلكومات  السابق لنرى مدى

 :  اإلسالمية السابقة إال يف االسم فنقول
 ؟؟ هل احلاكم وصل إىل احلكم بطريق مرشوع -١

 !؟ نعم :فإن قيل 
 هات الدليل؟ :قلنا 

  .  ال: وإن قال
  .وهذا منكر :قلنا 

 ؟ م حيكم برشع اهللاهل احلاك  -٢
 .  نعم: فإن قيل

   يف أي حكومة من هذه احلكومات العسكرية ؟:قلنا 
  . ال :وإن قيل

  . منكر  وهذا:قلنا 
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١٥٤

١٥٤

 هل احلاكم وظف الصاحلني يف مناصب الدولة أم وظف - ٣
 الفاسدين؟
 .  وظف الصاحلني: فإن قيل

 .   ممكن تذكر لنا بعضهم:قلنا 
 .   ال أدري:فإن قال 

 .  الذي ال يدري ال ينبغي له أن خيوض أمور األمة :ا قلن
  . وظف الفاسدين: وإن قيل

  .وهذا منكر :قلنا 
بنرش  هل احلاكم أذن لإلعالم بنرش الفساد أم أذن لإلعالم  -٤

 ؟ الصالح
  . أذن له بنرش الصالح: فإن قيل

 اإلعالم ؟  ممكن تدلنا عىل هذا الصالح الذي تنرشه وسائل: قلنا
 .  أذن له بنرش الفساد:  قيلوإن
  . وهذا منكر:قلنا 

 .   أذن باالثنني قلنا وهذا كذلك منكر: وإن قيل
 .؟؟ فاسدة هل اختذ احلاكم بطانة صاحلة أم اختذ بطانة - ٥

  . اختذ بطانة صاحلة: فإن قيل
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١٥٥

١٥٥

 . ممكن تعرفنا هبم:  قلنا
 . اختذ بطانة فاسدة: وإن قال 

  .منكر  وهذا:قلنا 
  . أدري  ال: لوإن قا

 .  من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة: قلنا
  ؟؟أنواع الفساد أم فاسد يامرس هل احلاكم صالح خياف اهللا  -٦

 .  صالح: فإن قال
 ؟  ممكن تعرفنا ببعض صالحه:قلنا 

 .  ال أدري: وإن قال
  .من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة: قلنا 

  .لة يامرس أنواع الرذي : وإن قال
  . منكر  وهذا: قلنا

األمة أم  هل احلاكم مكن أوالده وأقرباءه من استغالل ثروات  -٧
 ؟؟ ال

 .  ال أدري: فإن قال
  .  من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة:قلنا 

  . نعم:وإن قال 
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١٥٦

١٥٦

  . وهذا منكر:قلنا 
 ؟ هل احلاكم رسق أموال األمة أم ال -٨

  . ال أدري: فإن قال
  .ال يدري ال خيوض يف أمور األمة من : قلنا

  . نعم:وإن قال 
     .منكر  وهذا : قلنا

 ؟ ال هل احلاكم حيافظ عىل الفضيلة يف مؤسسات الدولة أم - ٩
  . ال أدري: فإن قال

  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة: قلنا
   . ال:وإن قال 

    .منكر وهذا : قلنا
اجلامعات بالفصل  ئنا وبناتنا يفوهل احلاكم حيافظ عىل أبنا -١٠

 ؟؟ بني اجلنسني أم أذن باختالط اجلنسني
  . ال أدري: فإن قال

  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة: قلنا
  . نعم: وإن قال

  . وهذا منكر: قلنا



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

١٥٧

١٥٧

كالشيوعية  وهل احلاكم أذن بقيام أحزاب إحلادية يف الدولة -١١
 ؟؟ والبعثية والقومية أم منع ذلك

  . ال أدري: فإن قال
  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة:قلنا 

  . نعم: وإن قال
  . وهذا منكر: قلنا
 الصالح هل احلاكم يؤذي الدعاة ومن ينكر املنكر ويدعو إىل -١٢

 ؟؟ أم ال
  . ال أدري: فإن قال

  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة:قلنا 
  . نعم: وإن قال

   .منكر وهذا : قلنا
 ؟؟ ال وهل احلاكم يأذن بتعذيب املسجونني أم -١٣

  . ال أدري: فإن قال
  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة:قلنا 

  .نعم :وإن قال 
  . منكر  وهذا: قلنا



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

١٥٨

١٥٨

أم  وهل احلاكم يأذن بانتهاك أعراض النساء يف السجون -١٤
 ؟؟ يعاقب من يفعل ذلك

  . ال أدري: فإن قال
  . ال يدري ال خيوض يف أمور األمة من:قلنا 

   . نعم: وإن قال
  . وهذا منكر: قلنا
 ؟ ال وهل قتل أحد من الدعاة يف سجون احلاكم أم -١٥

  . ال أدري: فإن قال
  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة: قلنا
  . نعم :قال وإن
   . وهذا منكر: قلنا
 ؟؟ ال نوك أمهل احلاكم أذن بالتعامل بالربا يف الب -١٦

  . ال أدري: فإن قال
  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة:قلنا 

  .نعم : وإن قال
  . وهذا منكر: قلنا
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١٥٩

١٥٩

 ؟ الفاسدين هل سفراء احلاكم يف الدول من الصاحلني أم من -١٧
  . ال أدري: فإن قال

  . من ال يدري ال خيوض يف أمور األمة: قلنا
  . نعم: وإن قال

  .ذا منكر وه: قلنا
املعارصة ولو  هذه نامذج من املنكرات التي ترتكب من احلكومات

 . أجري استقراء لظهرت فضائح أخرى
 !! أليس هناك حماسن ؟؟:قد يقال 

 !؟ أليس هناك أمن ومساجد ومدارس وغريها وهي أعامل خري
وحدها بل حتى   بىل هناك أعامل إجيابية ليس هلذه احلكومات: قلنا

 ما ذكرت فأي عمل فيها زائد عن احلكومات اافرة فيهاحلكومات الك
 يوجد مثلها احلكومات الكافرة من العدل ما مل بل يف !!؟؟ الكافرة
 .عندها 

 مدى  ونبحث عن- كام تدعي -نحن نتحدث عن حكومة مسلمة 
 التزامها بعقد البيعة الذي يلزمها بحفظ الدين عىل أصوله فكيف حتفظه

 !!ن هلا حرمة ؟؟ثم يكو!! ؟؟ وهي تنتهكه
  الذين رات ال يكاد يسلم منها حاكم من هؤالء العسكرـهذه املنك
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١٦٠

١٦٠

 إسقاط الوالية الرشعية  ٍ بالد املسلمني واحد منها كاف يفحكموا
 !! ؟؟ة غري رشعياليةاجتمعت يف و فكيف هبا إذ

احلكومات  وهذا يكشف خطأ الذين يقيسون الواقع عىل أحوال
  . ون األحاديث عىل هذه احلكوماتالسابقة وخطأ الذين ينزل

 .  الظلمة يف عرصهم موقف العلامء القدماء من منكرات احلكام: ًا لثثا
 يف األمة  اهللاًاحلكام السابقون مجيعا كانوا حيكمون برشع 

 وكانت هلم أعامل فيها فساد أو ظلم ال يرقى إىل عرش ما عليه احلكومات
امء منهم مواقف شديدة ومل العسكرية اليوم ومع ذلك فقد كان للعل

 وقد تقدم تلخيص ابن حزم لتلك املواقفبظلمهم  يرضوا بفسادهم أو
 .ونورد هنا بعض ما ورد عن األئمة األربعة 

  . األئمة الظاملني نامذج من أقوال أئمة املذاهب ومواقفهم من
 األربعة وغريهم ورد يف كتب الفقه والتواريخ أقوال ومواقف لألئمة

 ر نامذج مما ورد عن األئمة األربعة فقط تؤكد عدم رضاهمنكتفي بذك
بمنكرات احلكام بل واإلنكار عليهم دون جماملة أو مواربة وأن ذلك 

عمن قدر الذي ال يسقط ر ـذلك من إنكار املنك ًال يسمى خروجا بل
 :  ييل  ومن ذلك ماعليه
 م الدفاع عن اإلما يف جوابه عىل من سأله عن قال اإلمام مالك -1
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١٦١

١٦١

إزالة  من قام عىل إمام يريد: ( ده من يريد إزالته عن اإلمامة ـإذا قص

 مثل عمر بن عبد العزيز وجب -  أي املقوم عليه- ما بيده إن كان

، دعه وما يراد منه  ، أما غريه فال عنه والقيام معه عىل الناس الذب

 . )١() ينتقم اهللا من ظامل بظامل

َالصيمري احلنفي   عبد اهللافقد روى أبو وأما أبو حنيفة -2 ْ :  ت (َّ

مالكا  مجع املنصور: ( بسنده إىل الربيع بن يونس أنه قال  ) هـ٤٣٦

الذي   ترون هذا األمركيف: وابن أيب ذئب وأبا حنيفة فقال هلم 

 .  نا لذلك أهل ؟ فسكت القومأهل  مر األمةأمن  أعطاين اهللا

مر هذه األمة أ اهللا منقلدين  ما تقول يف الذي:  فقال البن أيب ذئب

 . ؟ أمة حممد

يؤتيه اهللا من  فقال إن ملك الدنيا يؤتيه اهللا من يشاء وملك اآلخرة

 منك وإن َبُرَطلبه من اهللا ووفقه له وإن التوفيق إذا أطعت اهللا ق

التقوى عليها والعون ملن ن اخلالفة تكون بإمجاع أهل إو َدُعَب عصيت

  من التوفيق عالني عىل اخللقكنتم خارجني نت وأعوانكأوليها و

 ية كان ذلك يف ـامل الزاكـباألع ربت إليهـفإن سألت اهللا السالمة وتق
                                                        

 ) . ٦٠ /٨(رشح خمترص خليل للخريش ) 1(
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١٦٢

١٦٢

 .نجاتك وإال فأنت املطلوب 

ن يرتشش أنجمع ثيابنا نخاف  فكنت أنا ومالك بن أنس: قال 

 .  علينا من دمه

 ما تقول ؟: ثم قال أليب حنيفة 

نصحت  نتأضب إذا رتشد لدينه يكون بعيد الغاملس: قال  

نا أن تعلم العامة أ لنفسك علمت أنك مل ترد اهللا باجتامعنا وإنام أردت

خلالفة وما  اَيتِّلُولقد و، ما هتواه خمافة سيفك وحبسك  نقول فيك

 تكون عن إمجاع ُواخلالفة هل التقوىأاجتمع عليك نفسان من 

 تىح فهذا أبو بكر يمسك عن احلكم ستة أشهر املؤمنني ومشورهتم

 .)١(هل اليمنأ أتته بيعة

 جتويز ومن الناس من يظن أن مذهب أيب حنيفة  (: وقال اجلصاص

، وأنه يفرق بينه وبني احلاكم فال جييز حكمه ، إمامة الفاسق وخالفته 

 بعض املتكلمني وهو املسمى زرقان وقد كذب يف ذلك ذلك عن وذكر

 ق عند أيب حنيفةحكايته وال فر وقال بالباطل وليس هو أيضا ممن تقبل

 العدالة وأن الفاسق بني القايض وبني اخلليفة يف أن رشط كل واحد منهام
                                                        

 ) . ٥٩( أخبار أيب حنيفة وأصحابه ) 1(



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

١٦٣

١٦٣

 ربه لوـال يكون خليفة وال يكون حاكام كام ال تقبل شهادته وال خ

ون خليفة وروايته غري مقبولة ـ وكيف يكربا عن النبي ـروى خ

 .)١() غري نافذة وأحكامه
الشافعي أن  وعن : (القاري فقال املال عىل  وأما الشافعي -3

اإلمام ينعزل بالفسق وكذا كل قاض وأمري وأصل املسألة أن الفاسق 
ألنه ال ينظر لنفسه فكيف ينظر  ؛أهل الوالية عند الشافعي  ليس من

 .)٢( )؟؟ لغريه
         املتعلق  أن الفسق قرره املاوردي الشافعي حيث ذكر وهو ما

ه للمحظورات وإقدامه عىل املنكرات  وهو ارتكاب) بأفعال اجلوارح( 
، فهذا فسق يمنع من انعقاد اإلمامة  للشهوة وانقيادا للهوى حتكيام

  .)٣(عىل من انعقدت إمامته خرج منها فإذا طرأ،  ومن استدامتها
كام ذكره أبو يعىل  فقد اختلفت أقواله : وأما أمحد بن حنبل -4

 لفسقة الظلمة ورواياتالفراء فأقوال تقتيض عدم القدح يف الوالة ا
طعن عليهم وتقدح يف وال يتهم وقد مجع أبو يعىل الفراء كال ت

                                                        
 ) . ١/٨٥(للجصاص أحكام القرآن ) 1(
 ) . 6/2394(املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  مرقاة) 2(
  . )٤٢(ت الدينية ص  والواليااألحكام السلطانية) 3(



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

١٦٤

١٦٤

 عن اإلمام أمحد َيِوُوقد ر : ( فقال رمحه اهللا النوعني وعلق عليهام
 . إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل ألفاظ تقتيض رمحه اهللا
 لسيفبا  ومن غلبهم(( - يف رواية عبدوس بن مالك القطان -فقال 

 ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر حتى صار خليفة وسمي أمري املؤمنني
  .)) ، فهو أمري املؤمنني ، برا كان أو فاجرا أن يبيت وال يراه إماما عليه

بات  و مائة وثامنني ليلة ومل يبايعقد بات عىل ابن أيب طالب : قلت
كذلك معاوية بات  كام تقدم و مئات الليايل ومل يبايع سعد بن عبادة

 !يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ؟ إن هؤالء ال:  فهل نقول ومل يبايعسنني 
برشب املسكر   فإن كان أمريا يعرف(( وقال أيضا يف رواية املروزي

   .)) ، إنام ذاك له يف نفسه والغلول يغزو معه
بأمري  أنه كان يدعو املعتصم:  وقد روى عنه يف كتاب املحسنة

، ورضبه  وقد دعاه إىل القول بخلق القرآن.  غري موضعاملؤمنني يف
، ومل يكن من أهل  كان يدعو املتوكل بأمري املؤمنني ، وكذلك قد عليه

 . وزمانه ، وال كان أفضل وقته العلم
  . عنه ما يعارض هذايوُوقد ر

أحدث   وأي بالء كان أكرب من الذي كان((فقال يف رواية حنبل 
  يعني الذي كان أحدث ))؟  من إماتة السنة:  معدو اهللا وعدو اإلسال
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  .فأحيا املتوكل السنة قبل املتوكل
 دثنا أبوـح (( وقال فيام رأيته عىل ظهر جزء من كتب أخي رمحه اهللا

كان أمحد إذا ذكر املأمون :   سمعت جدي يقول: قال الفتح ابن منيع
 . )) ال مأمون كان:  قال

:  فقيل له ))  السلطان(( ال ويل هلا وقال يف رواية األثرم يف امرأة
؟ وذلك يف وقت يمتحن  ، ونحن عىل ما ترى اليوم تقول السلطان

   .)) ، إنام قلت السلطان أنا مل أقل عىل ما نرى اليوم (( فقال.  فيه القضاة
 ، وال وهذا الكالم يقتيض الذم هلم والطعن عليهم: ثم قال الفراء 

ويمكن أن حيمل ما قاله يف  ،  واليتهميكون هذا إال وقد قدح ذلك يف
، عىل أنه إذا كان هناك عارض يمنع من نصبة  عبدوس وغريه رواية

 تكون النفوس قد سكنت إليهم وكلمتهم العدل العامل الفاضل وهو أن
 وجدت هذه الصفات وإذا.  ، ويف العدول عنهم يكثر اهلرج عليه أمجع

ن كان جرحا يف عدالته ، فإ حالة العقد ثم عدمت بعد العقد نظرت
، سواء كان متعلقا  ؛ فإنه ال يمنع من استدامة اإلمامة الفسق وهو

، وإقدامه عىل املنكرات  ارتكاب املحظورات ، وهو بأفعال اجلوارح
وهو املتأول لشبهة تعرض  ، ، أو كان متعلقا باالعتقاد اتباعا لشهوته

يف  اية املروزيوهذا ظاهر كالمه يف رو.  يذهب فيها إىل خالف احلق
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، وقد كان يدعو املعتصم  هـ معزىغُ، ي األمري يرشب املسكر ويغل
 . دعاه إىل القول بخلق القرآن دـ، وق بأمري املؤمنني

أيب عبد اهللا  اجتمع فقهاء بغداد إىل:  وقال حنبل يف رواية الواثق
        - يعنون إظهار اخللق للقرآن - هذا أمر قد تفاقم وفشا (( وقالوا

وعليكم :  فقال.  يف أنا لسنا نرىض بإمرته وال سلطانه  ]نشهدك [
 )) ، وال تشقوا عصا املسلمني من طاعة ، وال ختلعوا يدا بالنكرة بقلوبكم

كان يرى  ((  :وقال يف رواية املروزي وذكر احلسن بن صالح فقال
 .)١()) ، وال نرىض بمذهبه السيف

اإلمام  لسكوت عن فسقوهذا يبني أن مذهب اإلمام أمحد ليس ا
 .   عىل اإلطالق

باهللا واليوم  ال حيل ألحد يؤمن ( ولكن قول اإلمام أمحد رمحه اهللا
 يشكل عليه موقف احلسني بن  )اآلخر أن يبيت وال يراه إماما عليه

ً وقد خرج عىل يزيد ومل يره إماما ومل ينكر عليه الصحابة بمثل عيل 

 !!القول ؟؟ هذا
 

                                                        
 ) . ٢١ ( والواليات الدينيةاألحكام السلطانية) 1(
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 .املراد باخلروج والبغاة حترير : ًرابعا 
عن اخلروج عىل األئمة الذين وقع منهم جور َالناس  ُينهى الفقهاء

 عن قتال من خيرج ويوجبون عليهم سؤال َأو فسق كام ينهون األئمة
ُ فإن ذكروا منكرا أاخلارجني عن سبب اخلروج أوال زيل وإن ذكروا ً

ُلام رُظ   . جاز قتاهلميرجعوا ملو  أزيل املنكر ورفع الظلمفع فإنً
الظلم فال جيوز قتاهلم وكل من  ِرفعُ املنكر ومل يِزلُ وأما إذا مل ي

فإنه ظامل يشارك يف حتمل دمائهم وكل من من أعوان الظلمة قاتلهم 
 .  أو حرض عىل قتاهلم فهو ظلم حيمل وزر فتواه أفتى

عىل اإلمام حتى  وهلذا فقد أمجعت املذاهب عىل عدم قتال اخلارج
  هذا إذا كان اإلمام رشعيا- سبب خروجه ثم يزال السبب يسأل عن

  -ً عادال
 احلقاإلمام  هم اخلارجون عىل:  البغاة  ( :قال يف املوسوعة الفقهية

أنه ال  وقد اتفق املالكية والشافعية واحلنابلة عىل. ، وهلم منعة  بتأويل
 ما جيوز قتاهلم حتى يبعث إليهم اإلمام أمينا فطنا ناصحا يسأهلم

، فإن أرصوا بعد اإلعذار  ذكروا مظلمة أو شبهة أزاهلا ، فإن ينقمون
 ، فإن استمهلوه  تهـودة إىل طاعـبالع رهمـ، بأن يعظهم ويأم نصحهم
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 .)١( )، وفعل ما رآه صوابا اجتهد يف اإلمهال
  . فهذا موقف املذاهب الثالثة

يلعي الز قال فخر الدين قرره املحققون من األحناف فقد وهو ما
إن املسلمني إذا اجتمعوا عىل إمام   ( :)  هـ٧٤٣:  ت (احلنفي 

فخرج عليه طائفة من املؤمنني فإن فعلوا ذلك لظلم  وصاروا آمنني به
وعليه أن يرتك الظلم وينصفهم  ظلمهم فهم ليسوا من أهل البغي

عىل الظلم وال  وال ينبغي للناس أن يعينوا اإلمام عليهم ألن فيه إعانة
 عىلهلم ينوا تلك الطائفة عىل اإلمام أيضا ألن فيه إعانة أن يع

 .)٢( )عىل اإلمام خروجهم
يبدؤهم  وال) : (  هـ٥٥٨: ت  ( قال أبو احلسن العمراين الشافعي

 فإن ذكروا مظلمة ؟ ما ينقمون:  اإلمام بالقتال حتى يراسلهم ويسأهلم
 .)٣( )، وبني هلم وجه الصواب كشفها..  وإن ذكروا شبهة ، ردها

إذا خرج  ) : ( هـ٦٥٢:  ت ( جمد الدين احلنبيل قال أبو الربكات
وعليه أن  قوم هلم شوكة ومنعة عىل اإلمام بتأويل سائغ فهم بغاة

                                                        
 ) .٥/٢٣٨(املوسوعة الفقهية الكويتية  )1(
  ) .٣/٢٩٤(رشح كنز الدقائق للزيلعي تبيني احلقائق ) 2(
 ) . ١٢/١٩(الشافعي  البيان يف مذهب اإلمام) 3(
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فيسأهلم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزاهلا وإن ادعوا  يراسلهم
 .)١( )اشبهة كشفه

 وعىل اإلمام) : (  هـ٩٦٨ : ت  (النجا احلنبيل أبورشف الدين قالو
أن يراسلهم ويسأهلم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة 

 .)٢( )وال جيوز قتاهلم قبل ذلك يدعونه من شبهة ويكشف ما
 إن اإلمام يراسلهم فإن  :قال الفقهاء يف البغاة : (وقال ابن تيمية

 )٣()ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزاهلا
املدعوم من  كام يف استباحة دماء املتظلمنيوهبذا يتبني أن عمل احل

بعض جهلة الفقهاء عمل آثم يتحمل كل من شاركهم وزر إراقة 
  . األبرياء الدماء وإيذاء

 
 
 

 

                                                        
 ) .١٦٦/٢  (املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل) 1(
 ) . ٢٩٣/٤( اإلقناع ) 2(
 ) . ٣/٢٤٠ ( الفتاوى) 3(
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 إلى العلماء :األولى رسالة ال
 

 امليثاق عىل العلامء لبيان احلق وعدم كتامنه وهذه  اهللالقد أخذ 
  p q  r s t u v: ، قال تعاىل  ةمسؤولية عظيم

w x y z {  | } ~� ¡ ¢ £ ¤ 
¥  ¦ §  ̈© ª « ¬ ®   °̄ ± 

² ³    ]١٦٠-١٥٩ : البقرة[  
 . يف إبالغ الدين والعامل هو النائب عن النبي 

 .واحلاكم هو النائب عن األمة يف حراسة الدين 
ن املنكر فإ، َ النائب عن األمة ُوإذا مل يبلغ النائب عن النبي 

ثم حيدث االنفجار ، سيزداد والفساد سيعم والغيظ سيمأل القلوب 
 .ا وحيمل العلامء وزر األمة ًالذي يقيض عىل الدين والدنيا مع

 .وهذا ما حدث يف عدة أماكن كام يشاهد اليوم 
 :والعامل له ثالثة مواقف 

 .إبالغ احلق :  األول
 .إن عجز فليسكت : الثاين 

 . الباطل ال يقل:  الثالث
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نعم هناك من ينسب إىل العلم وليس من أهله احلقيقيني ، وهذا 
 . النوع هو الذي يضيع الدين عىل يديه

هذا النوع يعمد إىل روايات حديثية تتحدث عن احلاكم املسلم 
 ويقيم العدل  اهللاوحيكم برشع ، الذي ولته األمة زمام أمورها 

أو حيدث منه ، رد أو أفراد وحيدث منه نوع من الفسق أو اجلور عىل ف
 عىل حاكم مغتصب لإلمامة  هذه األحاديث ثم ينزل،فسق حمدود 
 ونرش الرعب وحطم كرامة األمة ونرش الفساد  اهللاألغى رشع 

ويعطيه تلك احلقوق وهذه جريمة يف حق الدين ويف ، وأذل العباد 
 .حق األمة 

لذين مل  وأقوال العلامء اثم يدعم ذلك بأحاديث رسول اهللا 
 وإىل العلامء وإىل وهذا إساءة إىل رسول اهللا ، يتخيلوا هذا الواقع 

 .األمة 
 فيام يفعل فإن كان  اهللاِّوهلذا فإننا نذكر هذا النوع بأن يتقي 

لديه القدرة عىل البحث وإصدار احلكم باجتهاده هو ويتحمل 
ً اهللا نفسا ًوإن مل يكن قادرا فال يكلف،  فليفعل  اهللاملسؤولية أمام 

 .إال وسعها 
   فسقًتارا من األمة إذاـثم نصيحة احلاكم ال تسقط حتى لو كان خم
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 .أو جار 
ًوإن مل يكن قادرا ، ًفإن كان العامل قادرا عىل النصيحة فهذا واجبه 

 .فليتوقف عن الفتوى ال للحاكم وال للمحكوم 
ام إذا قال اإلمام مالك يف جوابه عىل من سأله عن الدفاع عن اإلم

من قام عىل إمام يريد إزالة ما : ( قصده من يريد إزالته عن اإلمامة 
 مثل عمر بن عبد العزيز وجب عىل -  أي املقوم عليه-بيده إن كان

، دعه وما يراد منه ينتقم  ، أما غريه فال الناس الذب عنه والقيام معه
 .)١( )اهللا من ظامل بظامل

َأما أن يستخدم احلكام العلامء إل خضاع الناس هلم رغم فسقهم ُ
 اهللافهذا غاية املهانة للعلم وأهله بل واالستخفاف برشع ، وجورهم 
.  

ونحن نرى بعض العلامء خيالط احلاكم الظامل الفاسق الذي ألغى 
 إما بسبب ،ًالرشع وظلم األمة وانتهك املحرمات وكأن شيئا مل يكن 

 .ا عن إنكار املنكر ًوظيفته وإما ضعف
،  من قبوله للوظيفة إذا كانت تنفع األمة أو ينتفع هو هبا ال مانع

 .ًلكن ال جيعلها سلام إلسباغ الرشعية عىل منكرات احلاكم  
                                                        

 ) . ٦٠ /٨(رشح خمترص خليل للخريش ) 1(
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فإن الناس حيكمون برشعية هذه احلكومات املغتصبة من خالل ما 
 .يشاهدونه من قرب هؤالء العلامء للحكام وعدم إنكارهم عليهم 

 حكام مل يبلغوا معشار ما بلغ وقد كان علامء األمة هيربون من
 .هؤالء من الفساد واملنكر 

 !! إهنم ينصحون ولكن ينصحون يف الرس  :قد يقول قائل
 املعايص الظاهرة واجلور الظاهر يراه الناس وال يرون :قلنا 

 .النصائح الرسية 
َوهب أنه نصح رسا ولكنه مل ينتصح فكيف يستجيز خمالطته 

ْهو مرص عىل فسقه وجوره ؟واالستمرار يف معارشته و ٌّ
ِ ُ! 

 @ ? < = > ;     : 9  :قال تعاىل
A B  C ED F G H I J K  

L M N O P RQ S  T U 
V    ]٧٩-٧٨ : املائدة[  

   g h i      j k   l m   :وقال تعاىل
   ]١١٣: هود [ 

،  بعد أن محد اهللا :  أنه قالوقد روى أبو داود عن أيب بكر 
 ، وتضعوهنا عىل  ذه اآليةـ، إنكم تقرءون ه أهيا الناس يا:  وأثنى عليه
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   > @?  A B C D E F :  غري مواضعها
   ]١٠٥:  املائدة [

ا ُوَأَا رَِذ إَاسَّ النَِّنإ ((:   يقول، وإنا سمعنا النبي   عن خالد: قال

َاملَّالظ   .)) ٍابَقِِع ب اهللاُُمُهَّمُعَ يْنَ أَكَشْوَ، أ ِهْيَدَ يَىلَوا عُذُخْأَ يْمَلَ فِ

ا َم ((:   يقول، وإين سمعت رسول اهللا   عن هشيم: وقال عمرو

 َ الَّمُ ث، واُِّريَغُ يْنَ أَىلَ عَونُرِدْقَ يَّمُث،  ِايصََعاملِ بْمِيهِ فُلَمْعَ يٍمْوَ قْنِم

 .)) ٍابَقِِع بُْهنِ م اهللاُُمُهَّمُعَ يْنَ أُكِوشُ يَِّال، إ واُِّريَغُي

وقال  .ومجاعة :   ورواه كام قال خالد أبو أسامة: و داودقال أب

  .)١())  ممن يعملهُرَثْكَ أْمُه ِايصََعاملِ بْمِيهِ فُلَمْعَ يٍمْوَ قْنِا مَم ((:  شعبة فيه

 ُونُستك ((:   قال، أن رسول اهللا  وروى مسلم عن أم سلمة

 ِْنكَلَ، و َِملَ سَرَكَْن أْنَمَو،  َئِرَ بَفَرَ عْنَمَ، ف َونُِركْنُتَ وَونُفِرْعَتَ فُاءَرَمُأ

 .)٢()) واُّلَا صَ، م َال ((:  ؟ قال أفال نقاتلهم:   قالوا)) َعَابَتَ وَِيضَ رْنَم

    :  فألفاظ األحاديث كلها توجب اإلنكار وحتذر من السكوت  

 ممن  ثرهم أك (و  ) ثم يقدرون عىل أن يغريوا( و  ) إن الناس إذا رأوا (
                                                        

 ، )٤٠٠٥( وابن ماجه رقم ،) ٢١٦٨(رقم  الرتمذيو، ) ٤٣٣٨(رقم رواه أبو داود  )1(
 .- رمحه اهللا - وصححه الشيخ األلباين ،) ٧ ، ١/٥(وأمحد يف املسند 

  . اإلمارة ، باب وجوب اإلنكار عىل األمراء فيام خيالف الرشع  يف) ١٨٥٤(مسلم رقم ) 2(
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  . )ومن أنكر سلم  ) (يعمله

ا أن يعاقبهم ً قد عاتب أنبياءه وهددهم إن فعلوا منكر اهللان إ

 وأما األئمة فيزعم هؤالء أن مقام، ومل يشفع هلم مقام النبوة والرسالة 

التمسوا وفاحذروا أن تغضبوهم ، ح هلم املنكر ياإلمامة يشفع هلم فيب

إن أبوا إال اخلروج ف،   اهللامن سيادهتم أن ال خيرجوا عىل أمر 

ا عليهم أمام الناس وكرنوأنتم إياكم أن ت، فدعوهم يفعلوا املنكر 

فإن إغضاهبم إغضاب له ،   اهللاألهنم مقربون إىل ، فتجرحوهم 

 !!. سبحانه

 عىل ن املنكر عالنية وجيرئون الدمهاءيعملو ولكنهم: فإن قيل 

 . فعل املنكر

 !فإىل متى جيب السكوت ؟

 قد عمت والظلم قد تفاقم وصاحب السيادة مل هاهي املفاسد

يتوقف وقد أرهب األمة فهل الزال كذلك يتمتع بحصانة إهلية هو 

ومن خيلفه إىل قيام الساعة واألمة بكاملها تضيع حقوقها وينتهك 

دينها وهتان كرامتها فال جيوز هلا اإلنكار املعلن والفساد قد زكمت 

 !منه األنوف ؟



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

١٧٩

١٧٩

ا عن ً ال يقلون جرم اهللانظمة الظاملة باسم إن الذين حيفظون األ

ألهنم حيفظون الظلم باسم ؛ ا منهم ًإن مل يكونوا أشد جرم، أصحاهبا 

كام تقدم يف نصيحة أيب  ويغررون باحلكام ويؤذون املحكومني  اهللا

 . حازم للزهري وحال حكامه ال يصل إىل عرش أحوال هؤالء

  هبالة من التقديس- ذلك  بسبب-فإن احلكام  قد أحاطوا أنفسهم 

 وال يستطيع، ، فال جيرؤ أحد من الناس أن يقدم هلم نصيحة  والتعظيم

 وأعواهنم من املنتسبني، وال يطالب برفع ظلم ، ا ًأن ينكر عليهم منكر

 .ا إىل العلم يؤزوهنم أز

 . والواقع خري شاهد 

اكم وإال فليعتزل احل،  وليقم بحقه  اهللا فليتق ًفمن محل علام

،  لينتفع يف دنياه أو ليحافظ عىل كرسيه؛ واملحكوم  وال حيرس الباطل 

 .ن من سلف األمة وفام هكذا عمل العلامء الرباني

ًن هم أقل من هؤالء فسقا وظلام ممفقد كانوا هيربون  ً. 

لئال يكون قبوهلم  ؛ رض عليهم أن يكونوا قضاة فامتنعوا ُفقد ع

 وقصة مالك وأيب ،م وفسقهم للقضاء شهادة برشعية ظلم احلكا

 .حنيفة وغريهم من العلامء ال ختفى عىل طلبة العلم 
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١٨١

 

 إلى الحكام :الثانية رسالة ال
 

 :كثري من احلكام ترسخ يف ذهنه أمور منها 

أن احلاكم إنسان مقدس له من احلقوق ما يشبه حقوق النبي  )١(

 اخلالق إن مل يكن يشبه حق .  

ًفإنه ال يسمح ألحد أن يعارضه أو ينصحه ويرى ذلك نقصا وهلذا 
يف حقه، فالويل ملن يقدم عىل معارضة رأيه أو نقد يشء من أعامله أو 

، وما عىل الناس إال أن يقبلوا كل  ألن ذلك انتقاص حلقه؛ نصيحته 

وأن يعجبوا بكل رأي يطرحه وأن يصفقوا له بحرارة إثر كل ، ما يقول 

 ألنه إنسان مقدس وشخص ؛  اهللاو كان يغضب ول، خطاب يلقيه 

، وهذا نتيجة الغلو الذي عامل به املنتسبون للعلم  ال يمكن أن خيطئ

 .هؤالء احلكام حتى وضعوا هلم األحاديث التي تقدسهم 

ًثم إن كثريا من احلكام يعتقدون أن هلم احلق يف توظيف من  )٢(
وإنام هو قريب أو ،  ، ولو مل تتوافر فيه األهلية للوظيفة يريدون

 ، وهذا من أكرب أسباب تأخر األمة وحرماهنا إمعة ال رأي لهصديق أو 

 .من األكفاء بإدارة شؤوهنا 
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١٨٢

ًوهذا خيانة ملنصب الوالية التي هي نيابة عن األمة وليس ملكا 

  .للحكام

جيوز ، ًثم إن كثريا من احلكام يعتقد أن مال األمة هو ملك له  )٣(

ويكنز ما يريد ويعطي من يريد وحيرم من ،  ما يريد له أن يأكل منه

، وهذا اعتقاد فاسد فإن احلاكم وكيل عىل أموال األمة ال جيوز  يريد

له أن يأخذ أكثر من حاجته بل جيب أن يفرض له مرتب شهري حمدد 

 .ال يتجاوزه 

 ،وإنام يعطي بحسب االستحقاق ، ثم ال جيوز له أن يعطي حسب هواه 

 .نًا لألمة يف أمواهلا وإال كان خائ

وقد رأينا يف تقارير املختصني يف البلدان التي أطاحت بحكامها 

 يملك بعض الرؤساء، حتى إن سكرتري  الظلمة حجم رسقة األموال

 ، فكيف بالرئيس املليارات والقصور والرشكات بسبب قربه من الرئيس

 !وأبناء الرئيس ؟

ناهتم ونقضوا عهودهم وهذا يؤكد أن هؤالء احلكام قد خانوا أما

 .، فأضاعوا الدين ورسقوا الدنيا  يف حراسة الدين وسياسة الدنيا

   وسكوت املنتسبني إىل العلم اهللاوهذا بسبب اعتدائهم عىل رشيعة 
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١٨٣

 .، بل ربام أفتوهم بام يؤكد تلك االعتقادات الباطلة  املخالطني هلم

 احلكم مل يكن ثم إن الطريق التي وصل هبا غالبية احلكام إىل )٤(

، فإن الطريق الرشعي أن يأيت احلاكم عن طريق اختيار األمة  رشعيا

فكل حاكم أتى إىل احلكم بغري هذه الطريق فهو مغتصب ، ورضاها 

، فكل ترصفاته وأعامله باطلة وقد ال تقبل حتى عباداته ألنه  للحكم

 .ويأكل من أموال األمة بدون رضاها يؤدهيا يف أماكن ال يملكها 

 وبيوم احلساب أن يعيد لألمة سلطتها  اهللابا فعليه إن كان مؤمنً

 يوم القيامة وتربص  اهللاوهلا أن ختتار من تريد وإال فلينتظر عذاب 

وقد يلحقه من اخلزي ما حلق إخوانه الظلمة ، الشعب به يف الدنيا 

اكمة بعضهم وفضحت حمبعد الثورات احلديثة التي أطاحت هبم ثم 

 .واهللا املستعان  .اآلخرين 
 
 
 
 
 



                                                                                          

  السياسي فيتجديد الفقه          

 

١٨٤

١٨٤
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١٨٥

 

 رجال األمن والجيشإلى  :الثالثة رسالة ال
 

 .أخي رجل األمن 

 .أخي رجل اجليش 

إن اختيارك أن تقوم بحامية املجتمع من األعداء واملجرمني اختيار 

 أجر املرابط - إن شاء اهللا -موفق فأنت حتمي أهلك وإخوانك ولك 

 .يف سبيل اهللا 

در أن رئيس البالد ليس رئيسا رشعيا أي وصل إىل ُا قلكن إذ

الرئاسة بدون رضا الناس ثم إنه جتاوز احلدود الرشعية فارتكب 

املعايص واستباح سفك الدماء وإيذاء املؤمنني والعبث بأمواهلم فإنه 

ال جيوز لك محايته وال طاعته يف سفك الدماء وإيذاء األبرياء وال 

لت فأنت رشيك له يف إجرامه وظلمه رسقة أموال األمة فإن فع

 .يوم القيامة  عذر اهللا ورسقته وليس لك عند 

  .فاحذر أن تنفذ له أمرا حراما أو تعينه عىل حمرم وإال كنت رشيكه

فبدال من أن تكون جنديا مرابطا حلامية األمة واملحافظة عىل دينها 

  .تنقلب إىل ظامل جمرم يشارك الظامل واملجرم يف ظلمه وجرمه
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١٨٦

١٨٦

وفقك . )١()) ال طاعة يف معصية ، إنام الطاعة يف املعروف (( : قال 
 .اهللا وأعانك وبرصك باحلق والصواب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
يف اإلمارة ، باب ) ١٨٤٠(يف أخبار اآلحاد ، ومسلم رقم ) ٧٢٥٧(البخاري رقم ) 1(

 .وجوب طاعة األمراء 
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١٨٧

 

 إلى الشعوب المسلمة :الرابعة رسالة ال
 

 الشعب املسلم هو صاحب القرار يف اختيار رئيسه ومراقبة أعامله 
 .وإنكار ظلمه وتغيريه إن نقض العهود 

املسلم إذا وفق له حاكم مسلم عدل عادل فيجب عليه أن الشعب 
، وأن يطيعه إذا أمر  حيبه ويتعاون معه يف حراسة الدين وسياسة الدنيا

 . فيه وأن يدافع عنه من أراده  هللاًأمرا ال معصية 
ثم عليه أن يراقبه فإن أخل بيشء من واجباته أو ارتكب معصية  

، فإن استمر يف فسقه  نصيحتهظاهرة أو اعتدى عىل حق غريه وجبت 
 .أو جوره وجب خلعه إن أمكن ذلك 

ًفمن قام عليه ليخلعه وجبت معاونته إن كان القائم قادرا عىل 
 .ذلك 

 أن يظهر يف مواقفهم أهنم كارهون له وإن كانوا عاجزين فيجب
، وحماولة إظهار ذلك يف أي صورة من  غري راضني بفسقه وظلمه

 .صور اإلعالن 
ن ال يتعجلوا باخلروج عليه إذا كانت مفسدة ذلك أعظم وعليهم أ

 .من معصيته وجوره 
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١٨٨

ثم كل عامل أو منتسب إىل العلم ال يكون له مواقف إجيابية جتاه 
، جيب أن تسقطه  احلاكم إما باإلنكار أو باالعتزال عىل أقل تقدير

 ألنه غري موثوق فيام؛ وأن ال تثق يف علمه وفتاواه ، األمة من حساهبا 
  . بهيفتي
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 خاتمةال
 

 :بعد و رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمنياحلمد هللا 
 . اإلشارة إىل أهم ما تضمنه من نتائج دففي هناية هذا البحث أو

الفقه اإلسالمي عىل وجه العموم والفقه السيايس عىل وجه : ً أوال
األدلة التفصيلية  : األول: اخلصوص يعتمد عىل نوعني من األدلة 

 املستدلونوما مل يعتن يف القواعد العامة األدلة الكلية املتمثلة : والثاين 
 .فإن نتائج أبحاثهم لن ختلو من خلل  هبذين النوعني من األدلة

أن التاريخ السيايس لألمة مر بأربع مراحل لكل مرحلة  : ًاثاني
 .سامهتا اخلاصة هبا 

وصفاته مل حتدد يف الرشيعة وإنام تركت أن تنصيب اإلمام  : ًثالثا
 .لألمة 

 فالترشيع  من ) طةالسل (و)  الترشيع (ًهناك فرقا بنيأن  : ًرابعا
 . فهي لألمة السلطة أماو  خصائص اخلالق 

الراشدة إىل اليوم أن الوصول لإلمامة من بعد اخلالفة  : ًخامسا
 تقبلته  وهذا إذاعن طريق االستخالف أو االستيالء  يف الغالبيتمكان 

 .ًدفعا للفتنة فإهنا اليوم مل تعد تتقبل هذا األسلوب األمة يف املايض 
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١٩٠

أن قياس االستخالف عىل فعل اخللفاء الراشدين قياس  : ًسادسا
 اسيقمل تتوافر لغريهم ففاسد ملا للخلفاء الراشدين من خصوصية 

 .غريهم عليهم قياس باطل 
 وقد وا األفضل لألمة بإمجاع األمةأن اخللفاء إنام استخلف:  ًسابعا

إنام ورثوها ألقربائهم  وأما من بعدهم فإهنم رضيت هبم األمة
 .والطاحلني الصاحلني 

ليس له حق اخلروج عىل رشيعة أن اإلمام كآحاد املسلمني  : ًثامنا
وهو وكيل عن األمة يف اختيار العاملني وتقسيم املال فإن   اهللا

  اهللام املال عىل غري مستحقيه فقد خان قساختار غري األكفاء أو 
  .ورسوله 
منازعته يف اإلمامة ألنه أن اإلمام الذي توليه األمة ال جيوز :  ًتاسعا

  . به  اهللاقد جاء بعقد بينه وبني األمة والوفاء بالعقود مما أوىص 
أن اإلمام الذي خيون عقد البيعة تبطل إمامته فإن أمكن  : ًعارشا

 .ًه وجب وإال فيجب الصرب دفعا للفتنة خلعه وتغيري
وجب اإلنكار عليه إذا ظهر من اإلمام منكر  : حادي عرش

ً  إن كان املنكر رسا فرسا وإن كان عالنية فعالنية  باهللاوتذكريه  ً ً إذا ً
 .مل خيش أن يرتتب عىل ذلك مفاسد أعظم 
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أن ما ورد من النصوص يف الصرب عىل األئمة اجلائرين  : ثاين عرش
أو العصاة ال ينطبق عىل األئمة يف عرصنا ألن هؤالء قد ألغوا 

فجهادهم ًالرشيعة أساسا من احلكم وقد ارتكبوا عرشات املنكرات 
ملن قدر عليه من أوجب الواجبات فإن كان هناك عجز فالصرب مع 

 .اإلعداد لتغيريه 
عىل اجلور وفسق أمرت بالصرب أن النصوص التي  : ثالث عرش

 .حلامية األمة من بطشهم  حلاميتهم وإنام ًاترشيعالوالة ليس 
الظامل من مدين أو عسكري أو أن كل من يعني اإلمام  : رابع عرش

  . اهللا وال عذر له عند ظلمهفإنه رشيك له يف  مفتي
العادية التي أن أساليب تنصيب اإلمام من األمور  : خامس عرش

 .ري املسلمني منها فيه غتتأثر بالزمن وجيوز االستفادة مما أجاد 
ردي ودستوري وأن ف: أن احلكم يف العامل نوعان  : سادس عرش

ي األمة االستبداد يف غالب مراحله وال حيماحلكم الفردي قد رافقه 
 .إال حكم دستوري حيكم احلاكم واملحكوم 

 أن تنصيب اإلمام إما أن يتم عن طريق كامل األمة  : سابع عرش
 .ذلك األمر ولوا ليتختتارهم األمة وإما أن يكون عن طريق من 

 أن تكوين أحزاب سياسية أمر دنيوي ال غنى لألمة  : ثامن عرش
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يف هذه احلقبة التارخيية وقد تقبلت األمة املذاهب الفقهية عنه 
 .واجلامعات الدعوية وال ختلو من حتزبات دينية 

أن إنكار املنكر أو املطالبة باإلصالح من خالل  : تاسع عرش
املنكر أو املطالبة ألساليب يف تغيري ات سلمية هي من أرقى اجتمع

 .باإلصالح 
الفقهية والقضائية  (أن مجع السلطات الثالث  : عرشون
بيد احلاكم قد أرض باألمة عىل مدار تارخيها الطويل وهلذا )  والتنفيذية

فإن فصلها عن بعضها أمر ال بد منه حلامية األمة وهو من حق األمة 
 .فصلها وهلا أن جتمعها يف يد شخص واحد هلا أن ت

باألحكام  ((أن كتب الفقه السيايس املسامة  : واحد وعرشون
وقد تغري الزمان وجدت يف وما شاهبها كتبت لعصورها  )) السلطانية

تعد كافية لتنظيم هذا مل احلياة أمور أثرت عىل هذا الفقه وهلذا فإهنا 
 . يف العرص احلارض نبااجل

ًأن كثريا من الكتب السلطانية قد غاىل يف األئمة  : ون وعرشاثنان

عام يفعل مما كان له أسوأ األثر ُحتى رفعوهم إىل درجة من ال يسأل 
وظلموا وفسقوا َاألمة  ُ األئمةتَعىل األئمة وعىل األمة فاستعبد

 امة دون رقيب أو حسيب كل ذلك باسم الرشيعة ـرفوا يف اإلمـتصو
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 . أشد أنواع األذى ومن أنكر أو اعرتض لقي
ًأن هناك قصورا يف االستدالل ببعض الروايات  : ثالثة وعرشون

 .الستدالل منهجية اعىل هذا الفقه مما يتطلب مراجعة 
سأل ُ حتى يقتالهأن من خرج عىل اإلمام ال جيوز  : أربعة وعرشون

ُعن سبب خروجه فإن ذكر منكرا أ  فإذا ُوإن ذكر مظلمة رفعتزيل ً
 . ورفع الظلم ثم مل يرجع قوتل وإال فال أزيل املنكر

ألمة والشعوب يف أن العلامء واحلكام ورجال ا :  وعرشونمخسة
وحتذير من الظلم واإلعانة عليه وحث اجلميع حاجة إىل تذكري دائم 

 .عىل التعاون عىل الرب والتقوى 
 أن هذه بعض اجتهادات ومراجعات للفقه السيايس أسأل اهللا 

 .ميع جميب ينفع هبا إنه س
نت أطمع يف ذلك ال أدعي أنني أصبت يف كل ما ذكرت وإن كو

بي أنني قدمت ما ولكن الكامل ليس من صفات البرش ولكن حس
 . من الزلل  اهللاأعتقد أنه صواب وأستغفر 

 

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 
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١٩٤

١٩٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

١٩٥

١٩٥

  المراجعفهرس
 

 لبريوينأبو الرحيان ا                                                               اآلثار الباقية -١
                        حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا بن القيم أحكام أهل الذمة -٢
   الفراء يعىلوأبحممد بن احلسني                                                  األحكام السلطانية -٣
 املاورديأبو احلسن عيل                األحكام السلطانية والواليات الدينية -٣
 اجلصاصأبو بكر بن أمحد بن عيل                                                              أحكام القرآن -٤
 ابن هبرية    الوزير حييى بن حممد                                            اختالف األئمة العلماء -٥
   حممد رشيد رضا                                                                       الخالفة -٦
   حممد نارص الدين األلباين                                                                  إرواء الغليل -٧
      الدكتور عبد العزيز النعيم            األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمةأصول -٨
    تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية                              اقتضاء الصراط -٩

    ابن املنذر النيسابوري                                                                      اإلقناع -١٠
 اإلسامعييل   اإلمام أبو بكر                                               اعتقاد أئمة الحديث -١١
  البستياخلطايب  أبو سليامن                                                           أعالم الحديث -١٢
 ابن قيم اجلوزية                            نإعالم الموقعين عن رب العالمي -١٣
 البيهقي أبو بكر حممد بن احلسني         االعتقاد على مذاهب أهل السنة والجماعة -١٤
    أمحد بن إدريس القرايف                                أنوار البروق في أنواع الفروق -١٥
   بدر الدين حممد الزركيش                              البحر المحيط في أصول الفقه -١٦
 الفريوز   أبو إسحاق إبراهيم      بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -١٧

 أبادي
   حييى بن أيب اخلري العمراين                           الشافعي البيان في مذهب اإلمام -١٨
  الزبيديمد بن حممد بن عبد الرزاق املرتىضحم       تاج العروس من جواهر القاموس -١٩
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١٩٦

١٩٦

    أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة                                         تاريخ ابن أبي خيثمة  -٢٠
 النمريي البرصي بن شبه أبو زيد عمر                                                         تاريخ ابن شبة -٢١
  اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي                              سالمتاريخ اإل -٢٢
     أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري                                      خياط  بن خليفة تاريخ -٢٣
 حلافظ ابن عساكر   ا                                                           تاريخ دمشق -٢٤
 الزيلعيمجال الدين حممد بن عبد اهللا                      تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -٢٥
   أبو نعيم األصبهاين                                                        تثبيت اإلمامة -٢٦
   اهللا حممد بن إبراهيم بن  أبو عبد         تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم -٢٧

 سعد اهللا بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي                                                                            
    أبو الفداء ابن كثري الدمشقي                                                 تفسير ابن كثير -٢٨
 فخر الدين الرازي  اإلمام                                                     بيرالتفسير الك -٢٩
            ابن عبد الربالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -٣٠
 القرطبي  أبو عبد اهللا                                         الجامع ألحكام القرآن -٣١
   ابن قيم اجلوزية                                                      الجواب الكافي -٣٢
                      تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميةالحسبة في اإلسالم -٣٣
  هاينف  أبو نعيم األص                                                         حلية األولياء -٣٤
   حممد رشيد رضا                                                                    الخالفة -٣٥
  عيل حيدر.    د             درر الحكام في شرح مجلة األحكام -٣٦
 ملاورديأبو احلسن عيل ا                        درر السلوك في سياسة الملوك  -٣٧
                 حممود بن إسامعيل بن إبراهيم اجلذبتي        ي نصيحة السالطينالدرة الغراء ف -٣٨
  حممد بن عيل احلنفي احلصكفي                       الدر المختار وحاشية ابن عابدين -٣٩
 يفالقرا   شهاب الدين                                                                  الذخيرة -٤٠
 ابن عابدينب   حممد أمني املشهور                                                               رد المختار -٤١



                                                                                          

   النقد -في المجتمع اإلسالمي 

 

١٩٧

١٩٧

  مطبوع ضمن مجموعة ( رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر  -٤٢

 النجدي ن عثامن بن معمرب محد بن نارص                          )الرسائل والمسائل النجدية       
  هالل بن املحسن احلراين                                                     رسوم دار الخالفة -٤٣
 األلويسأبو الفضل شهاب الدين                                                                روح المعاني  -٤٤
 النوويحييى بن رشف    حميي الدين                                                        روضة الطالبين -٤٥
     ابن قيم اجلوزية                                                                 زاد المعاد -٤٦
  ن سليامن ب أليب بكر حممد بن الوليد بن حممد بن خلف                          سراج الملوك -٤٧

 لطرطويشااملالكي  االندليس يوب الفهري أابن                                                           
     أبو داود سليامن السجستاين                                                           سنن أبو داود -٤٨
  أبو عبد اهللا القزويني ابن ماجة                                                            سنن ابن ماجة -٤٩
   أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي                                                             سنن البيهقي -٥٠
  احلسن عيل بن عمر الدارقطنيأبو                                                         سنن الدارقطني -٥١
 أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي                                                          السنن الكبرى -٥٢
 بن سيناءاحلسني بن عبد اهللا                                                                      السياسة  -٥٣
  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية                      شرعيةالسياسة ال -٥٤
   عبد الوهاب خالف          السياسة الشرعية في الشئون الدستورية -٥٥
     اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي                    سير أعالم النبالء -٥٦
  حممد بن عبد امللك بن هشام                                و                               أب   السيرة النبوية -٥٧
 الشوكاينحممد بن عيل         اإلمام  السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار  -٥٨
 القرطبي بطال عبد امللك بن أبو احلسن عيل بن خلف بن          شرح صحيح البخاري -٥٩
            اإلمام حمي الدين أبو زكريا حييى بن رشف النووي               شرح صحيح مسلم -٦٠
  البغوي  احلسني بن مسعود  اإلمام                                                                شرح السنة -٦١
     أبو بكر حممد بن أمحد الرسخيس                                                شرح السير الكبير -٦٢
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١٩٨

١٩٨

 خلريش حممد بن عبد اهللا ا                                                     شرح مختصر خليل -٦٣
  سعد الدين بن عمر التفتازاين                                        شرح المقاصد للتفتازاني  -٦٤
  بن معاذ بن    حممد بن حبان بن أمحد بن حبان                                   حبان صحيح ابن -٦٥

 ُالبستي معبد التميمي أبو حاتم الدارمي                                                                          
 النيسابوري خزيمةبن  إسحاق بن أبو بكر حممد                            صحيح ابن خزيمة -٦٦
   اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري                                 صحيح البخاري -٦٧
    حممد نارص الدين األلباين                                              صحيح سنن أبي داود -٦٨
 لم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري                                  مس صحيح مسلم -٦٩
                                        تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الصفدية -٧٠
 منيع الزهري                 بن بن سعد                            حممدالطبقات الكبرى -٧١
 ابن قيم اجلوزية              ياسة الشرعيةالطرق الحكمية في الس -٧٢
    أبو املعايل اجلويني                                غياث األمم في التياث الظلم -٧٣

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية               الكبرىالفتاوى  -٧٤
     اإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين                                 فتح الباري -٧٥
   شهاب الدين القرايف                                                                         الفروق -٧٦
   ابن حزم األندليس الظاهري                         الفصل في الملل واألهواء والنحل -٧٧
                    احلافظ أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي  ةالفصول في السير -٧٨
  وهبه الزحييل                                                          الفقه اإلسالمي -٧٩
 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية                        القواعد النورانية -٨٠
 لغزنويمجال الدين أمحد ا                                                   كتاب أصول الدين -٨١
    ابن منظور                                                                  لسان العرب -٨٢
 القلقشنديأمحد بن عبد اهللا                                                                 مآثر األناقة -٨٣
    حممد رشيد رضا                                                               مجلة المنار -٨٤
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١٩٩

١٩٩

 عبد العزيز بن باز                مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز -٨٥
         بو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميةتقي الدين أ                       مجموع الفتاوى -٨٦
  عبد السالم بن عبد اهللا            المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل -٨٧

 ينبن اخلرض بن حممد ابن تيمية احلرا   ا                                                                                          
 عطية األندليس  احلق بن غالب ابن أيب حممد عبد                          المحرر الوجيز -٨٨
    عبد القادر بن بدران                          المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد -٨٩
  اهلروي احلنفيملال عيل القاريا                 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٩٠
                       اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري المستدرك -٩١
  اإلمام أمحد بن حنبل                                                                       المسند -٩٢
 اخلالق بن خالد  أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد                                          مسند البزار -٩٣

 بالبزار بن عبيد اهللا العتكي املعروف                                                                               ا
   يدي    أبو بكر عبد اهللا احلم                                                        مسند الحميدي -٩٤
     أبو نعيم األصفهاين                                    المستخرج على صحيح مسلم -٩٥
    أبو زكريا حييى اخلطيب التربيزي                                                     مشكاة المصابيح -٩٦
 بن أيب شيبةأبو بكر عبد اهللا بن حممد                                                مصنف ابن أبي شيبة -٩٧
  عبد الرزاق الصنعاين                                                    مصنف عبد الرزاق -٩٨
    ابن حجر العسقالين                                                      المطالب العالية -٩٩

  البستي خلطايبأبو سليامن ا                                                              معالم السنن -١٠٠
     أبو إسحاق الزجاج                                           معاني القرآن وإعرابه  -١٠١
 طرباين أبو القاسم سليامن ال                                        معجم الطبراني الكبير -١٠٢
   جممع اللغة العربية                                                     المعجم الوسيط -١٠٣
 أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي                                          مغازي الواقدي -١٠٤
  السيد حممد جواد بن حممد احلسيني                                           )كتاب شيعي ( مفتاح الكرامة  -١٠٥
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٢٠٠

٢٠٠

  اإلمام أمحد بن حنبل                                                                     المسند  -١٠٦
 بن  أبو زكريا حييى           منازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -١٠٧

 السلاميس بن حممد أبو بكر بن أيب طاهر األزدي أمحد إبراهيم بن                                          
  الذهبي اهللا حممد بن أمحد بن عثامن عبد أبو      مناقب أبي حنيفه وصاحبيه للذهبي -١٠٨
  أبو العباس                أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين           منهاج السنة النبوية -١٠٩
         الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة -١١٠

 للشباب اإلسالمي الندوة العاملية                                                                                             
 تاإلسالمية بالكوي وقاف و الشؤونوزارة األ            الموسوعة الفقهية الكويتية -١١١
 بن أنس اإلمام مالك                                                                         الموطأ -١١٢
  تقي الدين املقريزي                                                    النزاع والتخاصم  -١١٣
               الوصول في علم األصولنهاية السول شرح منهاج  -١١٤

  الشافعي  عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي                                                                                   
 حممد بن عيل الشوكاين                                                                نيل األوطار -١١٥
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٢٠١

٢٠١

 الفهرس
                    الصفحة    الموضوعات                             

 .................................. )) النقد ((  : لثاملبحث الثا
 ...........عن مصنفات الفقه السيايس القديمة تقديم 

 .......نقد مصنفات الفقه السيايس القديمة : املطلب األول 
 .............................. تعريفال :سألة األوىل امل

 ِّ دعوى تفويض األمور إىل األئمة املتأمرين : املسألة الثانية
 ................................................. علينا      

 ...................... قيام أهل اإلمامة باإلمامة : املسألة الثالثة
 ............................. تنصيب اإلمام : عةاملسألة الراب

   رشوط أهل االختيار واملرشح  للخالفة: املسألة اخلامسة
 ........................... ترشيح اإلمام  :املسألة السادسة 
 ..................... طرق انعقاد اإلمامة ؟:املسألة السابعة 

 .........ن تعقد هبم اإلمامة  املذاهب يف عدد م:املسألة الثامنة 
  )امة بوالية العهد ؟ مهل تنعقد اإل( قوله  : املسألة  التاسعة

 ............... . مهام اخلليفة ومسئولياته:املسألة العارشة 
 ٧١........... .حق اإلمام عىل الرعية   :املسألة  احلادية عرشة 

٥ 
٦ 

١١ 
١٢ 
 

٢٠ 
٢٩ 
٢٩ 
٣١ 
٣٢ 
٣٣ 
٤٣ 
٥٨ 
٧٢ 
٧٢ 
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٢٠٢

٢٠٢

                    الصفحةالموضوعات                                   

 ................ حال األمة اإلسالمية بعد العرص الراشدي
  ................حال األمة بعد سقوط اخلالفة العثامنية 

 راد ـاملـبيان  االسـتدالل بالـروايات ونقد: املطلب الثاين 
 ......نهي الفقهاء عن اخلروج عىل األئمةب

 .................................يد عن أمهية املوضوعمته
 ................االستدالل بأدلة يف غري حملها  :املسألة األوىل 

 .......... االستدالل بأحاديث ال ختلو من علة  :ثانيةاملسألة ال
 روج ـراد بنهي الفقهاء عن اخلـحترير امل : ثالثةاملسألة ال

 .............................. .عىل األئمة                         
  ............................ رسائل مهمة  :لثاملطلب الثا

 ............................. إىل العلامء :الرسالة األوىل 
 .............................  إىل احلكام :الرسالة الثانية 
 .... ................... إىل رجال اجليش :الرسالة الثالثة 
 ................… إىل الشعوب املسلمة  :الرسالة الرابعة

 .................................................: اخلامتة 
  ................................................ املراجعفهرس
 ........................................ املحتوياتفهرس
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